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Abstract 
Children living in economic hardship:  

Preschool teachers’ point of view 

 

This study aims to find more knowledge about preschool teachers’ point of view on the 

situation of children living in economic hardship and how it affects them at the preschool. 

With economic hardship becoming more frequent and common amongst families with young 

children we find the subject important and in need of more attention. Studies have proven the 

negative effects of poverty on children’s development and health and since the preschool is a 

big part of children’s everyday life the study aims to see what perspectives practitioners have 

on the issue and how they plan activities and learning situations based on the needs of these 

children. What pre-conditions the preschool teachers need is also of great signifigcance to the 

study. Earlier research articles are pointing out the negative effects of poverty, the importance 

of preschool practitioners attitudes towards these choldren and effects of society’s norms and 

how they create abnormality for children. Interview is used as a method to gather the 

preschool teachers’ opinions, thoughts and experiences of the subject. The results showed that 

preschool teachers had different views, and experiences, on how the children were affected in 

preschool by the family’s economic hardship. They also had both different and similar 

opinions on how the preschool could help these children and their parents as well as similar 

views on how the preschool could improve their resources to benefit and support children in 

economic hardship at the preschool. Further broad and longitudinal research in this area is 

needed. 

 

 

Nyckelord 
Förskola, knapp ekonomi, fattigdom, föreställningar, förskollärare, barn 

 

Tack 
Vi vill tacka alla medverkande förskollärare som har bidragit till att vi har kunnat göra detta 

examensarbete.   
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1 Inledning 
 

“Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn 

till egna behov och förutsättningar.” (Lpfö 98, ny utg. rev. 2010:5). 
 

I vår studie har vi valt att undersöka förskollärares föreställningar om barn som lever med 

knapp ekonomi, vilka förväntningar det finns på familjen enligt förskollärare samt hur 

barnens behov och förutsättningar beaktas i utformningen av lärsituationer i förskolan. Vi har 

valt denna inriktning då vi har stött på diskussioner bland förskollärare om att barn ska ha 

med sig saker som kostar till förskolan till exempel; blöjor, fika, extrakläder och kläder efter 

väder, men även eftersom läroplanen säger att förskolan ska utformas efter varje barns 

förutsättningar och behov. Vi har också stött på dagliga samtal om olika sorters 

konsumtionsvanor som att åka på resor, tillgång till dator och surfplatta, önskningar om 

leksaker till födelsedag eller jul samt uppmärksammande av “nya och fina kläder” som barnen 

har. Då det enligt Rädda barnens årsrapport (2013) finns familjer med knapp ekonomi ser vi 

en problematik över att förskollärare ofta diskuterar dessa konsumtionsvanor med barnen i 

exempelvis samlingar där det oftast finns många barn närvarande. Dessa konsumtionsvanor, 

menar Harju (2008), ses som något som hör till normen i samhället vilket kan göra att vissa 

familjer som inte har råd med resor eller nya kläder blir en avvikelse från normen. Det skapar 

konsekvenser för barnen i förskolan som då blir avvikande på samma sätt (a.a.). Detta fick oss 

att fundera på vilka föreställningar förskollärare har om barn som lever med knapp ekonomi, 

hur förskollärare uppfattar att barnens livsituation påverkar deras vistelse i förskolan, hur 

förskollärare planerar aktiviteter utifrån varje barns förutsättningar samt vilka resurser 

förskollärarna känner att de behöver för att kunna möta dessa barn och tillgodose deras behov. 

Vi vill att denna studie ska bidra med mer kunskap om vilka föreställningar 

förskollärare har om familjer med knapp ekonomi samt skapa en medvetenhet om att 

familjens knappa ekonomi kan påverka barnen i förskolan. Vi vill också bidra med kunskap 

om hur förskollärare tänker kring utformandet av lärsituationer utifrån dessa barns behov och 

förutsättningar och genom det minska de exkluderingar som kan uppstå när en förskollärare 

planerar aktiviteter.  



  
 

2 
 

2 Begreppsdefinition 
 

Under begreppsdefintionen förklaras begrepp som är relevanta för studien och kopplas även 

till hur de används i arbetet.  

 

15- timmarsbarn- Barn har hösten då de fyller 3 år rätt till 525 timmar om året på förskola 

eller de barn som efter ett års ålder som har föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa är 

berättigade minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan på förskola (Skollagen 

2010:800). I studien används begreppet för de barn som endast kan vistas 15 timmar i veckan 

på grund av olika anledningar, som inte är avgörande för studien. 

 

Avvikelse - Den som avviker från det som anses vara normalt, anses vara något negativt och 

kan skapa svårigheter i sociala sammanhang för den som avviker (Nilsson 2005). Detta 

begrepp används i arbetet i samband med barn i knapp ekonomi då deras situation bidrar med 

många faktorer till ett avvikande från samhällets norm. 

 

Fattigdom - Begreppet kan bland annat definieras som en avsaknad av resurser för att kunna 

uppfylla materiella behov (Yoshikawa, Aber och Bearslee 2012). Resurser kan vara mat, 

hushåll, kläder, leksaker, pengar till räkningar eller aktiviteter och annat som tillhör normen 

att ha tillgång till som barn (Harju 2008). Detta begrepp innefattar de barn som lever i 

ekonomisk utsatthet och inte har råd till de saker som anses vara normalt att ha enligt de 

normer som finns i sociala sammanhang ett barn lever i. Används i studien synonymt med 

knapp ekonomi. Det finns också olika mått på fattigdom, relativ och absolut fattigdom. I 

studien berörs och benämns knapp ekonomi/fattigdom som den relativa. Relativ fattigdom 

innebär att en familj ”har lägre inomst än 60% av medianinkomsten i landet” (Rädda Barnen 

2013:17). Absolut fattigdom innebär att inkomsten precis täcker det absolut nödvändigaste för 

en människas överlevnad (UNICEF 2014). 

 

Knapp ekonomi - Är en avvikelse från en ‘normal livsstil’ där familjer på grund av lägre 

inkomst inte kan delta i kostnadskrävande aktiviteter eller köpa materiella saker som tillhör 

standarden i Sverige (Harju 2008). I arbetet kommer begreppet knapp ekonomi att användas 

synonymt med fattigdom.  

 

Konsumtion - Begreppet är komplext och mångtydigt. Det består bland annat av processer 

som innebär tankar innan ett inköp av en vara, själva köpet av varan och sedan användandet 

av den. Det behöver inte vara materiella saker som köps utan det kan även vara upplevelser av 

olika slag (Hjort 2004). Detta begrepp innefattar i arbetet förbrukning, inhandlandet och idéer 

om materiella saker samt vad de har för värde i sammanhanget.  

 

Norm/Normalitet- Begreppet norm är en medveten eller omedveten måttstock eller regel för 

det som anses vara normalt och godtagbart beteende, värdering eller mål i olika situationer 

(Orlenius & Bigsten 2008, Nilsson 2005). En definition på vad som är normalt är det som är 

önskvärt, genomsnittligt, vanligt förekommande i en situation (Markström 2007). I studien 

berör begreppet det som anses enligt samhället eller generellt av människor som normalt, 

både beteende och materiell konsumtion, hos barn.  

 

Socioekonomisk livssituation - I studien kommer vi använda begreppet för att beskriva det 

hem barn lever i, i relation till sociala och ekonomiska resurser. Det innefattar aspekter av 

både familjens uppbyggnad och de ekonomiska resurser som finns tillgängligt. 
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3 Bakgrund 
I bakgrunden presenteras fakta om fattigdom/ knapp ekonomi i Sverige samt knapp ekonomi 

kopplat till förskolans uppdrag. Tid som en bristvara hos föräldrar och hur det påverkar 

förskollärare samt hur behov av särskilt stöd kan relateras till barns socioekonomiska situation 

i förskolan kommer även att tas upp. 

 

3.1 Barnfattigdom i Sverige 

I Rädda Barnens årsrapport (2013) påpekas det att barnfattigdomen som finns i Sverige idag 

minskar, men att klyftorna mellan de familjer som har hög inkomst och de som har låg 

inkomst ökar. De främsta anledningarna till familjers knappa ekonomi är bland annat att en 

eller båda föräldrarna är arbetslösa, att familjen har invandrarbakgrund samt att föräldrar är 

ensamstående med barn. Skillnader finns även mellan dessa grupper av familjer (se bilaga B 

om skillnaden mellan ensamstående och samboende, samt bilaga C för skillnader mellan 

svenska och invandrarbakgrund). Det finns även de familjer som är en kombination av 

exempelvis ensamstående med invandrarbakgrund, där mer än hälften lever med knapp 

ekonomi. Totalt så lever 12,1 % av alla Sveriges barn (0-17 år) med knapp ekonomi/ 

fattigdom (Rädda Barnens årsrapport 2013). Vilka förutsättningar ett barn har är viktiga för 

att utvecklas och lära, det blir på så sätt viktigt för förskollärare att ha en medvetenhet om att 

det finns barn som kommer från familjer med knapp ekonomi som har sämre förutsättningar 

och skilda livsvillkor. Medvetenheten kan bidra till att verksamheten planeras och genomförs 

så att alla barn kan vara deltagande utan att på något sätt diskrimineras på grund av sina 

föräldrars socioekonomiska bakgrunder. Barnen ska även få erfarenheter och medvetenhet i 

förskolan om att människor har skilda livsvillkor. Detta skrivs i förskolans läroplan som att 

“Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, 

liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns 

behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska 

stödjas” (Lpfö 98 ny utg. rev. 2010:4). 

 

3.2 Knapp ekonomi- en anledning till särskilt stöd 

Alla barn som inte har börjat förskoleklass ska på höstterminen då de fyller tre år erbjudas 

525 timmar om året på förskola. Barn kan redan från ett års ålder erbjudas förskola med 

hänsyn och behov för föräldrars sysselsättning, arbete eller studier. Ett annat undantag görs 

om barnet har ett eget behov, på grund av familjens livssituation, då förskola också ska 

erbjudas. Barn med föräldrar som är arbetslösa eller föräldrarlediga ska från och med ett års 

ålder erbjudas förskola under minst 3 timmar per dag/15 timmar i veckan. Förskola ska också 

erbjudas till “barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin 

utveckling” (Skollagen 2010:800, kap 8). Vistelsetiden kan bli problematisk för barn som 

lever i knapp ekonomi då de kan vara i behov av särskilt stöd i förskolan. Det särskilda stödet 

som barnet kan behöva kan vara just vistelse på förskolan. Familjer som lever med knapp 

ekonomi ses inte alltid som en anledning till att få särskilt stöd i form av fler timmar. Extra 

problematiskt blir det för föräldrar som är arbetslösa eller på annat sätt inte har råd för att 

kunna betala omsorgsavgiften som garanterar mer vistelsetid för barnen.   

 

I Allmänna råd- Förskolan (Skolverket 2013) påpekas det att alla barn någon gång i sin 

utveckling behöver mer stöd. Det är upp till arbetslaget och förskolechefen att utforma 

verksamheten på så sätt att alla barn får det de behöver för att utvecklas, där detta stöd ingår 

för alla barn. För att ge barnen de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande krävs det 

att förskolan har en viss kvalitet där hela barngruppen är en betydelsefull utgångspunkt för det 

enskilda barnets utveckling och lärande (Skolverket 2013). En annan förutsättning är att det 
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finns en kontinuitet i gruppen som bidrar till utveckling i relationsskapandet och samspelet 

med andra barn och vuxna (Skolverket 2005). Alla barn med särskilda behov ska förstås som 

situationsbundna då deras behov kan se olika ut i olika miljöer (Skolverket 2013). Då barn 

med knapp ekonomi kan få svårt att få tillgång till kläder efter väder kan deras särskilda 

behov uppstå i utemiljöer och det kan bli mer synligt att ett barn lever med knapp ekonomi. 

Barnet kan på så sätt bli avvikande då det inte kan vara delaktiga i aktiviteter utomhus vilket 

kan medföra att barnen i barngruppen ser på barnet ifråga som en avvikelse. När förskollärare 

diskuterar olika konsumtionsvanor, så som resor, leksaker eller födelsedagspresenter, 

uppkommer samma problem fast i en annan miljö. Då det i Barnkonventionen (2009)  står att 

barn ska ha samma rättigheter till utvecklingsmöjligheter samt ha en viss levnadsstandard för 

att utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt, kan en koppling urskiljas mellan 

utvecklingsmöjligheterna och knapp ekonomi. 

 

3.3 Barns livssituation 

Barn som kommer från familjer med hårdare uppväxtvillkor såsom ekonomisk knapphet löper 

större risk att få sämre självtillit, dålig prestationsförmåga, sämre fysisk och psykisk 

utveckling samt sämre kognitiv utveckling  än barn som inte lever i ekonomisk knapphet. 

Barn med knapp ekonomi påverkas även socialt då de bland annat inte har de rätta kläderna 

som deras vänner har. De kan också sakna tillgång till de prylar eller vardagsaktiviteter som 

andra barn kan ha vilket ökar risken för att att barnen blir exkluderade från resten av gruppen. 

Även om föräldrar försöker göra barnen mindre uppmärksammade på familjens ekonomiska 

situation finns den medvetenheten hos barnen. De kan oroa sig över materiella saker som 

kläder och teknikska prylar men även aktiviteter, utflykter och tillställningar. Det skulle 

kunna gå så långt så att barnen tar saken i egna händer och agerar sjuka för att bli 

sjukanmälda, reglerar sin självkonsumtion och exkluderar sig själva från fritidsaktiviteter. En 

del barn skulle kanske undvika att bjuda hem andra barn eftersom att familjen inte har råd till 

mat för en extra person. De kan också frukta att kylskåpet skulle stå tomt i slutet av månaden 

eller oroa sig även över föräldrarnas förmåga att kunna betala räkningar, att få vara ifred eller 

att bli vräkta från boendet (Harju 2008, Harju & Thorød 2010). 

 

I USA har de bland annat sett att det finns en klar koppling mellan förskolebarns utveckling 

och senare skolprestation med familjens uppbyggnad och att leva i fattigdom. Det är inte bara 

inkomsten som påverkar barns utveckling i kontexten av fattigdom utan också familjens 

struktur. Att leva i en familj med en ensam förälder och i fattigdom har negativ påverkan på 

barns skolprestation, skapandet av sociala relationer och att psykiskt anpassa sig jämfört med 

barn som lever med gifta föräldrar. Detta på grund utav den ensamma förälderns stress över 

att få ihop vardagen. Att leva i en familj med många medlemmar och i fattigdom har också 

visat sig påverka barns skolprestation och beteendeanpassning negativt. Det eftersom att den 

bullriga miljön kan skapa svårigheter för barnen att få lugn och ro. Den ekonomiska 

situationen är en påverkande faktor i de processer som sker i familjen och leder ofta till stress 

samt depression hos föräldrarna vilket också påverkar barnens hälsa och prestationer (Roy & 

Raver 2014).   

 

3.4 Ekonomiskt utsatta barns koppling till förskolans uppdrag 

I kartläggningen Ekonomiskt utsatta barn i Uppsala kommun (Socialnämnden för barn och 

unga/Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2013) påpekades att familjens ekonomiska 

situation går utanför förskolans uppdrag och därför ansågs det av förskolecheferna att 

förskollärare inte ska ha någon direkt dialog med familjer om deras ekonomiska situation 

(a.a.). Svårigheten blir dock för förskollärare att möta och tillgodose barnens behov då 
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familjens ekonomiska situation har en tydlig koppling till att kunna planera och genomföra 

förskolans uppdrag, med tanke på att föräldraras åsikter, synpunkter och idéer ska ligga till 

grund för planeringen av verksamheten: “Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett 

nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen 

för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan” (Lpför 98 ny utg. 

rev. 2010:13). Utomhusaktiviteter planeras utifrån att alla barn har rätt kläder för att vara 

utomhus, vilket inte är fallet (jfr Harju 2008). Extra kläder och kläder efter väder är inget som 

en förskola bestämt ska bidra med utan detta är familjens ansvar att uppfylla. Detta kan bli 

problematiskt då alla familjer inte har råd att uppfylla dessa krav eftersom 12,1% av Sveriges 

barn lever i barnfattigdom. Denna fattigdom innebär att familjer knappt har råd med de 

nödvändigaste så som mat, kläder och boende (Rädda barnen, 2013).  

 

Att förskollärare inte bör diskutera familjens ekonomiska situation kan göra att knapp 

ekonomi och kopplingar till ämnet blir ett tabubelagt ämne i förskolan (Socialnämnden för 

barn och unga/Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2013). Frågan blir då hur en 

förskollärare ska kunna tillgodose barnens behov, om barnen inte har förutsättningar för att 

vara delaktig i aktiviteterna som planeras? Detta då familjers ekonomiska förutsättningar har 

relevans för  delaktigheten i de aktiviteter som planeras. I förskolans läroplan (Lpfö 98 ny rev 

Utg. 2010:5) står det att “Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få 

föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med 

svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna 

svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen”. Dilemmat som kan uppstå blir 

att familjens ekonomiska situation, som ses som något utanför förskolans uppdrag, ändå har 

en koppling till förskolans uppdrag då barnens svårigheter kan uppstå i samband med 

ekonomisk knapphet. Frågor vi ställer oss är; vilka förutsättningar och ekonomiska resurser 

behöver förskollärare ha för att möta och tillgodose barnens behov utifrån dessa 

livssituationer, då familjens socioekonomiska situation kan ses som  utanför förskollärares 

uppdrag? Hur påverkas barnens självbild om de inte har tillräckliga förutsättningar för att 

kunna vara en del av gruppen? Vad krävs för att en förskollärare ska kunna planera och 

genomföra aktiviteter utifrån alla barnen i förskolan?  

 

3.5 Tid - en bristvara hos föräldrar som ökar ansvaret för förskolan 

Sommer (2008) förklarar att vissa familjer idag kan ha svårt att nå upp till de vanliga 

förväntningarna som finns på barnfamiljer om att vara trygg och socialiserande i barnens 

utveckling. En vanlig bild på småbarnsföräldrar är att de inte har någon energi kvar till sina 

barn när de försöker hantera den vardagliga stressen i både hem och arbete för att nå upp till 

samhällets standardiserade livsvillkor och konsumtionsnormer (a.a.). För de föräldrar som är 

ensamstående med barn är konsumstionsnormerna väldigt svåra att uppnå på grund av den 

ekonomiska situationen de lever i. Den tidsbrist som kan uppstå hos dessa familjer beror ofta 

på att ett eller flera arbeten tar upp tid för att familjen ska kunna ha råd med de nödvändigaste 

sakerna så som mat, kläder och boende. Denna tidsbrist finns hos både 

högkonsumtionsfamiljer och familjer med knapp ekonomi, vilket har gjort att barnen fått 

spendera det mesta av sin vakna tid på förskola (Eilard 2010). Då läroplanen för förskolan 

skriver att ”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras [egen kursivering] ansvar för 

barnens fostran, utveckling och växande” (Lpfö 98 ny rev Utg. 2010:5) har ansvaret tyckts 

komma mer på förskollärarna än föräldrarna på grund av denna tidsbrist. För att förändra 

dessa normer kring konsumtion har förskollärare en viktig roll i arbetet med barnen, då 

förskolan oftast är den första arenan för diskussion om konsumtionsvanor.  
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4 Syfte 
 

Studiens syfte är att undersöka och få fördjupad förståelse om hur förskollärare möter och 

beaktar varje barns behov och livsvillkor med hänsyn till deras socioekonomiska 

livssituationer. Studien inriktar sig även på att få syn på de normer och föreställningar 

förskollärare har när de möter dessa barn och hur de utifrån barnens livssituationer anpassar 

aktiviteter och lärsituationer. Då förskollärare kan behöva ha olika förutsättningar och 

ekonomiska resurser för att kunna beakta varje barns behov och livsvillkor har vi valt att titta 

närmre på vilka förutsättningar som finns för att en förskollärare ska kunna ge barnen bra 

möjligheter för utveckling och lärande utifrån deras olika behov och livsvillkor. Vår 

förhoppning är att vår studie kan bidra till en ökad medvetenhet hos förskollärare om hur 

barns socioekonomiska livsvillkor får betydelse i förskolan. 

 

4.1 Forskningsfrågor 

 

 Hur får barns socioekonomiska livssituationer betydelse i förskolan? 

 Hur ser olika normer och föreställningar ut på förskolorna relaterat till barns 

socioekonomiska livssituationer? 

 Hur anpassar förskollärare aktiviteter och lärsituationer efter barns socioekonomiska 

livssituationer? 

 Vilka förutsättningar och resurser finns för att en förskollärare ska kunna möta och 

tillgodose varje barns behov och livsvillkor? 
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5 Tidigare forskning 
I det här kapitel presenteras förskollärares föreställningar och uppfattningar om barns 

konsumtionsvanor och livsvillkor. Vilka uppfattningar förskollärare har på föräldrarna 

kommer även kort att lyftas. Vi kommer även ta upp vilka konsekvenser barns utveckling och 

hälsa får av att leva i knapp ekonomi/fattigdom samt hur barns perspektiv på sin egen 

situation i en familj med knapp ekonomi ser ut och vilka förväntningar de försöker leva upp 

till. Vi vill särskilt uppmärksamma läsare på att de studier som gjorts om barns 

konsumtionsvanor samt hur barn påverkas av att leva med knapp ekonomi/fattigdom är 

internationella studier. Anledningen till detta är att få studier har genomförts i Sverige med 

denna inriktning. Dessa internationella studier är gjorda främst i USA men även i England. 

Skillnaden mellan dessa länder och Sverige är hur välfärdssystemen ser ut och resurser 

används för att förebygga att något barn får bristfällig utveckling på grund av knapp 

ekonomi/fattigdom. Vi kan i vår studie därmed inte påvisa att de internationella studiernas 

resultat är giltliga för förhållandena här i Sverige. 

 

Vi har använt oss av sökmotorerna; OneSearch, Eric, PsycINFO och SwePub. Vi har använt 

sökord som; barnfattigdom, barndom, knapp ekonomi, poverty, children, preschool, preschool 

children, preschool teacher, development, child health, economic hardship, family 

collaboration, presumption preschool och även sökt på författarna Anne Harju och Tapio 

Salonen.   

 

5.1 Barns utveckling i relation till knapp ekonomi 

Fattigdom ses enligt amerikansk forskning som ett förhinder för familjer och barn i att få 

tillgång till resurser för tillräckligt med mat, kläder och hushåll. Barn i fattigdom har en större 

risk att vara utsatta för mat som ger dålig näring, familjestruktur som befinner sig i kaos samt 

dålig och icke utmanande närmiljö. Ekonomin och den sociala hälsan skapar en miljö som kan 

bidra ännu starkare till negativa påverkningar på barnets intellektuella, emotionella och 

fysiska utveckling. Att uppleva fattigdom i tidiga år, innan skolåren, påverkar barns 

skolprestation och betyg senare i livet. Hjälp och stöd från olika håll kan hjälpa barn att ta sig 

ur spiralen av fattigdom (Wood 2003).  

 

Amerikansk forskning har visat att miljön påverkar barnens utveckling av hjärnan, det är den 

gråa och vita materian som hjärnan består av som blir påverkad. Den gråa materian tros vara 

kopplad till områden inom inlärning och får större negativa konsekvenser av en tidig 

uppväxtmiljö i fattigdom. Det finns också en koppling mellan uppväxtmiljön och försämrade 

uppmärksamhetsprocesser, arbetsminne och retningskontroll i spädbarnsåren. Att ofta erfara 

stressiga miljöer i tidig ålder påverkar ett område i hjärnan som har hand om impulskontroll, 

planering och kontrollering av uppmärksamhet. Det är under spädbarnsåren som risken är 

störst att hjärnans utveckling påverkas negativt av en uppväxtmiljö i fattigdom. Olika 

konsekvenser som kan yttra sig i förskoleåldern/fyra års åldern är hyperaktivitet, brytning av 

olika regler och utåtagering. På grund utav fattigdomen löper barn högre risk att få mindre 

kognitiv stimulering jämfört med barn i rikare familjer. Det kan bero på att föräldrar i 

låginkomstfamiljer möjligtvis pratar mindre sofistikerat till sina barn samt att det är mindre 

troligt att de engagerar sig i litterära aktiviteter som högläsning och utflykt till biblioteket, i 

jämförelse med medelinkomstfamiljer. En annan påverkande faktor skulle kunna vara att 

familjen på grund utav den ekonomiska situationen inte har någon tillgång till dator eller 

Internet samt att det i hemmet finns mindre lekutrymme och åldersanpassade leksaker eller 

lärmaterial. (Hanson mfl. 2013). Duncan, Rodrigues och Morris (2011) tar upp att det 

framförallt är barns kognitiva utveckling som gynnas av inkomsten och att den största 
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effekten av fattigdom på barns skolprestation och måluppfyllelse under hela skolgången sker 

innan de är 5 år. Orsaken är att barns lär sig grundläggande strategier och ’nycklar’ i tidig 

ålder som hjälper till vid framtida lärande i äldre åldrar.  

 

De har också tittat på hur fattigdom påverkar barns mentala, emotionella och beteende 

utveckling, vilket här förkortas till M-E-B hälsa. Fattigdom i sig handlar inte bara om att 

sakna pengar till att köpa ekonomiska resurser, den är multidimensionell och påverkar även 

en människas sociala status, utveckling och hälsa. Det finns fattigdomsrelaterade faktorer som 

påverkar barns M-E-B hälsa på olika sätt. Det kan bland annat vara; stress i familjen, 

föräldrars jobbsituation, förutsättningar i samhället och institutionella miljöer. Barns 

medvetenhet om den ekonomiska situationen har negativa effekter på deras välmående, 

livskvalitet och sociala anpassning. Föräldrars förmåga att ta hand om och uppfostra barn 

påverkar också M-E-B hälsan, då föräldrar i fattigdom ofta är deprimerade och i konflikt med 

varandra. Detta påverkar barns barndom och dess anknytning till föräldrarna. Den låga 

inkomsten kan skapa psykisk oro, problem med stress hos föräldrar och även nedsatt förmåga 

att kunna uppfostra och ta hand om barn vilket kan kopplas till barns beteende problem 

(Yoshikawa, Aber och Beardslee 2012).  

 

Forskningen har även identifierat olika risker inom familjen som kan kopplas till barns 

kognitiva utveckling. Några risker är till exempel; inkomst i hushållet, föräldrarnas 

arbetssituation, familjens struktur och heminlärningsmiljön. Den sistnämnda anses vara störst 

bidragande till effekter på barnens utveckling. Förskolans kvalitet är dock en stor bidragande 

faktor för att barnet ska kunna skyddas och utvecklas utan effekter från dessa risker (Hall mfl. 

2009). Detta påvisar vilken stor roll förskolan som verksamhet och förskollärare som 

närvarande vuxna har i barnens liv och utveckling. Det är förskollärare tillsammans med 

förskolechefen som ska se till att förskolan har hög kvalitet samt att det är upp till 

förskollärare att ansvara för kvaliteten på de interaktionella sammanhangen som sker i 

förskolan. Vidare påperkar Hall mfl. (2009) att det är kombinationen av lärande och omsorg 

som finns i förskolan som är den största faktorn för att skydda barn från de effekter som 

kommer med risker som låg inkomst. Som en del av förskolans kvalitet togs även relationen 

mellan vuxen- barn upp som viktig för att skydda barnen från de effekter som kan uppstå från 

socialt ogynnsamma omständigheter på grund av som låg inkomst i familjen.  

 

Amerikanska studier visar också att ett ekonomiskt bidrag i form av en ökad årsinkomst i en 

familj som lever i fattigdom bidrar till en förbättrad kognitiv förmåga, skolförberedelse och 

emotionell utveckling hos barnen, speciellt i de yngre åldrarna. En ökning med $1000 i 

familjens årsinkomst förbättrar barnens kognitiva förmåga i form av matematiska och 

högläsnings prov med hela 6%. Det finns liknande positiva effekter av en ökad inkomst inom 

andra områden som motivation, socialt beteende och utåtagerande beteende (Hanson mfl. 

2013, Yoshikawa, Aber och Beardslee 2012, Barbarin mfl. 2006, Duncan, Rodrigues och 

Morris 2011). Den ökade årsinkomsten i en familj som lever i fattigdom ökar föräldrars 

engagemang och resurser till barnen vilket ökar barns kognitiva och akademiska färdigheter. 

Föräldrar upplever också mindre stress och materiella svårigheter vilket ökar 

förutsättningarna för en positiv uppfostran och mindre beteende problem hos barn 

 (Yoshikawa, Aber och Beardslee 2012). Duncan, Rodrigues och Morris (2011) påvisar också 

att ju större årligt inkomststöd hos fattiga familjer, desto större blir den positiva effekten på 

barns prestation och måluppfyllelse. Vistelse på förskola under förskoleåren ökar barns 

framtida skolprestationer och måluppfyllelse med 10 % av normal avvikelse. Den ökade 

inkomsten gör en stor skillnad för barn som lever i en familj med låg inkomst, men inte så stor 

skillnad för ett barn som lever i en familj med medel eller högre inkomst. Det påvisar att 



  
 

9 

familjens inkomst har en påverkan på förskolebarns, som lever i fattigdom, framtida 

skolprestation och måluppfyllelse. Det kan bero på att inkomsten skapar stress hos föräldrar 

vilket skapar ett hårdare och strängare föräldraskap till barn som leder till en ojämn relation 

och det påverkar barns prestation och måluppfyllelse. Fattigdom skapar också en kontext av 

kaos som barn upplever och anpassar sig efter dagligen, vilket skapar en psykisk börda för 

barn. Barns prestationsförmåga och måluppfyllelse är bland annat beroende av kvalitetstid 

från föräldrar, andra nära släktingar eller omvårdare och leksaker/lärmaterial som leder till 

utmaning och utveckling av barnets förmågor.  

 

5.2 Barns konsumtion och normer 

Samhällets föreställningar och normer om vad som bör konsumeras har en betydlig påverkan 

på barnfamiljer i knapp ekonomi. Barnfamiljer befinner sig redan i en ekonomiskt utsatt 

livsfas då det krävs en annan konsumtion av varor och tjänster, till exempel andra dagliga 

utgifter, större boende, barnomsorg samt mer mat och kläder. Familjer kan befinna sig i olika 

ekonomiska situationer som ekonomisk utsatthet och fattigdom. Utsattheten innebär mer än 

ekonomiska resurser, den berör till exempel tillgång till olika arenor som bostäder, 

arbetsmarknaden och utbildning vilket kan skapa ett socialt avvikande. Samhällets 

konsumtionsvanor kan upplevas svåra att leva upp till trots två inkomster vilket kan bidra till 

en viss utsatthet. Konsumtion kan förstås utifrån olika dimensioner; symbolisk, där det 

handlar om att genom konsumtion sträva efter tillhörighet i olika sociala sammanhang och 

grupper, och funktionell, som innebär köpandet av nödvändigheter som mat, boende och 

kläder. Det är vanligt att den symboliska konsumtionen sker i större utsträckning i storstäder. 

Förväntningar på föräldrars och barns konsumtion kommer från förskola, skola, medier samt 

andra familjer där konsumtionen handlar om att ha det senaste inom kläder, datorspel, 

mobiltelefoner och andra tekniska prylar. Dessa saker krävs för att barnen ska kunna bli 

inkluderade av andra och kunna delta i sociala sammanhang och aktiviteter (Hjort 2004). Den 

höga konsumtionsstandarden och de socioekonomiska skillnaderna i samhället har gjort att 

relationerna mellan barnen i förskolan skapar ett så kallade ”vi och dom”- synsätt, där barn 

som inte har den nya tekniken eller de populära kläderna hamnar utanför. Eilard (2010) 

skriver att barnens identitetsskapande påverkas av olika nätverk såsom familjen och 

kamratgruppen. Dessa konsumtionsvaror som ses som en norm i Sverige att ha hemma har 

blivit en del av identitetsskapandet, vilket gör att barn som lever utanför normen hamnar 

utanför kamratgruppen. Dessa ideal, att ha rätt kläder och ny teknik, har gjort att forskare idag 

börjat se narcissistiska tendenser hos barn, vilket kryper allt lägre ner i åldrarna (a.a.). Detta 

har på så sätt betydelse för hur barns socioekonomiska livssituationer påverkar samspelet med 

enskilda barn och barngruppen i förskolan. Förskolläraren har här en stor roll att motverka det 

så kallade “vi och dom” - synsättet. För att uppnå en likvärdig förskola menar Axelsson 

(2014) att fattigdom kan vara ett hinder. Detta då fattigdom ses som en avvikelse i det svenska 

samhället där normen är att ha en viss socioekonomisk status. När man pratar om välfärd och 

ett gott liv för barn, så handlar det dels om de resurser som barn har tillgång till och 

förfogande över men även det sociala kapital som ses som en viktig del av livet (a.a.). I 

förskolans uppdrag så ska lärandet ske relationellt, alltså i samspel med andra barn och vuxna. 

Problematiken i detta är att normerna i förskolan, bland barnen och personalen, kan sätta upp 

hinder för att lärandet men även utvecklingen sker i det samspel som önskas av läroplanen. 

 

5.3 Förskollärares förhållningssätt och föreställningar 

Familjer med knapp ekonomi är något som personal i förskolan kommer i kontakt med 

eftersom förskolan utgör en stor del i barns liv. I förskolan möter både barn och föräldrar 

normer och förväntningar om hur ett barn bör vara samt vad ett barn bör ha t.ex. speciella 
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kläder, mobil, leksaker, TV, dator och Internet samt surfplattor. Den knappa ekonomin är 

något som barnen och föräldrarna tvingas hantera i mötet med förskolan. Förskollärares 

medvetenhet om hur föräldrars och barns livssituation har betydelse i förskolan blir på så sätt 

viktigt. De kostnadsrelaterade diskussioner som kan uppstå, om exempelvis extrakläder eller 

kläder efter väder, bidrar även till att förskollärare bör ha en medvetenhet om dessa 

livssituationer. Det finns dock en tendens att förskollärare, i områden där det finns många familjer 

med knapp ekonomi, har en större medvetenhet om hur de socioekonomiska livssituationerna 

påverkar förskolans arbete samt barnen i den än de förskollärare som arbetar i områden där en 

knapp ekonomi inte är lika vanligt (Harju 2013). I arbetet med att möta och tillgodose varje 

barns behov och livsvillkor i förskolan blir det tydligt att det finns olika föreställningar och 

uppfattningar som förskollärare, medvetet och omedvetet, har. Dessa uppfattningar påverkar 

förskollärarnas förhållningssätt till dessa familjer och barn. Den planering som sker utifrån 

förskolans uppdrag har en risk att bli utifrån de familjer som tillhör samhällets och förskolans 

norm om hur och vilka dessa familjer och barn är och bör vara. De familjer som inte anses 

tillhöra denna norm upplevs svåra att möta och på ett tillfredsställande sätt tillgodose de 

behov som uppstår från barnen. Det anses även svårt av förskollärare att få syn på sina egna 

föreställningar utan att arbeta med dessa aktivt (Lyon, 2009).  

 

Föräldrar med knapp ekonomi upplever ofta obehag i sociala sammanhang som föräldramöten 

där kostnadsrelaterade diskussioner uppstår. Detta obehag uppstår från att föräldrarna i knapp 

ekonomi speglar sig i de andra föräldrarna och jämför sig med dem. Ojämlikheten kan skapa 

en känsla av att de upplever sig själva som dåliga föräldrar då de inte har råd att nå upp till 

andras konsumtionkrav. Diskussioner om kostnadskrävande aktiviteter kan av de andra 

föräldrarna upplevas som små och ganska meningslösa vilket kan skapa de exkluderingar som 

föräldrar med knapp ekonomi kan känna obehag och rädsla inför (Harju 2013). Det är som 

förskollärare viktigt att ha en medvetenhet om att dessa föräldrar kan finnas oberoende i vilket 

område förskolan befinner sig i. Förskollärarens bemötande och förhållningssätt mot dessa 

föräldrar har stor vikt i arbetet tillsammans med hemmet för att förbättra barns förutsättningar 

för utveckling och lärande. Det är då även viktigt att skapa en bra atmosfär på till exempel 

föräldrarmöten vilket kan främja föräldrars skapande av ett socialt nätverk och tillhörighet till 

föräldragruppen.  

 

Engelsk forskning visar också att det bland förskollärare finns föreställningar om att 

föräldrars ekonomiska situation är deras eget ansvar, det är deras val att vara fattig. Dessa 

förskollärare har dock inte i åtanke att 55% av de barn som lever i knapp ekonomi har minst 

en förälder som jobbar. Föräldrar kritiseras och den knappa ekonomin anses vara deras fel, det 

dåliga föräldrarskapet kan försätta familjen i en sådan situation då de enligt förskollärare 

prioriterar att köpa fel saker till exempel elektronik istället för nya kläder till barnen. 

Förskollärare har även föreställningar om att familjens situation inte skulle bli bättre om 

inkomsten i hushållet ökade, inkomsten ses inte av förskollärarna som ett problem som skapar 

begränsningar och stress hos föräldrarna. Istället, menar de, skulle utbildning och kurser i 

föräldrarskap, införskaffandet av ett jobb, råd och stöd till att bli en bättre förälder samt 

stöttning av barnen i skolan få familjen och barnen i en högre social status och ur fattigdom. 

Det visade sig att förskollärare valde att prioritera färdigheter och måluppfyllelse inför den 

framtida skolgången istället för att se till barnens behov i den utsatta situationen. Det anses 

vara det bästa arbetssättet för att hjälpa barn att kunna förbättra sin sociala status och lämna 

cykeln av fattigdom. Barns ekonomiska situation påverkar dock deras möjligheter att nå upp 

till vissa mål inom skolförberedelsen vilket gör att förskollärares målprioriteringar kan 

missgynna och försumma barns behov (Simpson 2013).  
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6 Teorianknytning 

6.1 Socialkonstruktivism och socialkonstruktionism 
Inom socialkonstruktivismen menar forskare och andra som studerar ämnet att människors 

handlande är baserade på objektiva sanningar som sträckter sig bortom en människas 

subjektiva upplevelser av verkligheten (jfr Berger & Luckmann, 1991). I samband med att 

Peter L. Berger och Thomas Luckmann gav ut boken The Social Construction of Reality 1967 

växte socialkontruktivismen och ett nytt begrepp blev introducerat: socialkonstruktionism. 

Skillnaden mellan dessa begrepp är att socialkonstruktionismen menar att det inte finns några 

objektiva sanningar, en människas handlande är ett resultat av erfarenheter som är socialt 

konstruerade mellan människor (Denscombe, 2009). Den teori som Berger och Luckmann 

(1991) beskriver handlar om att människans verklighet och kunskap om verkligheten 

konstrueras i sociala sammanhang, mellan individer men även mellan individ och samhälle. 

Den problematik som uppstår är att varje människa har sin egen verklighet och kunskap om 

att den verkligheten finns, vilket kan göra att nästa människa påstår att det är dennes 

verklighet som finns och att denne verkligen vet det. Verkligheterna kan på så sätt ses som 

olika varandra men verkligheterna kan även konstrueras tillsammans i sociala sammanhang 

där ett visst antal människor kan komma överens om vissa regler, rutiner eller kriterier som 

utgör verkligheten de lever i. Samma teori om individens verklighet, men även problematik, 

kan i princip appliceras på de samhällen som finns genom att olika samhällen kan ha samma 

eller olika regler och rutiner. Det finns även vissa regler och rutiner som stämmer i alla 

samhällen, där alla människor på ett eller annat sätt kommit överens om dessa. Det är dessa 

regler och rutiner som bildar de normer människan har i samhället (Berger och 

Luckmann,1991). 

 

Det socialkonstruktionistiska perspektivet innebär i vår studie att det finns en koppling mellan 

hur förskollärare föreställer sig deras verklighet, hur de förstår den samt att hur människor 

(vuxna och barn) tänker och agerar (handla) är beroende av dessa föreställningar (Allwood & 

Erikson, 2010). Detta är kopplat till hur samhället ser på normalitet då människors 

föreställningar om vad som är normalt påverkar hur de handlar och tänker kring vad som är 

normalt i samhället och vad som anses vara en avvikelse. Vi kan i vår studie peka på ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv även i den bemärkelse att vårt syfte inte är att förutsäga 

vad förskollärare har för föreställningar om normalitet och barnen i förskolan utan om att 

belysa komplexiteten i sambanden mellan föreställningar (tanke) och agerandet (handling) 

utifrån dessa föreställningar (a.a.). Som vi tagit upp under Tidigare forskning så påverkas 

barnens utveckling och lärande av hur barn och vuxna ser på varandra som tillhörande olika 

kategorier ex, barn- vuxen, normalitet - avvikelse, bra ekonomi- knapp ekonomi osv. Ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv så är det alla människor i samhället som skapar 

innebörden i begreppet normalitet, och vad det innebär att vara normal resp. onormal 

(Allwood & Erikson, 2010). Genom att belysa detta påpekar vi i vår studie att 

föreställningarna förskollärare har är skapade socialt men de har även möjlighet till att ändras 

då människan hela tiden rekonstruerar föreställningar och förståelse av vår verklighet. 

 

All pedagogisk verksamhet styrs av samhällets förutbestämda värderingar, värden och 

normer. Dessa fungerar som riktlinjer för hur verksamheten bör fungera (Orlenius & Bigsten, 

2008). Normer skapas även institutionellt. I förskolan finns det normer som strukturerar 

vardagen och skapar beteenden, både normalitet och avvikelse hos människorna i den. 

Normerna skapas  i sociala interaktioner mellan förskollärare och barn samt mellan barn och 

barn. På detta sätt påverkar förskolans egna rutiner, traditioner och vanor skapandet av vad 

som anses som normalt och avvikande för både barn och vuxna (Markström, 2007). I dessa 
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interaktioner skapar barn normer och mening i sin vardag om hur ett normalt förskolebarn bör 

vara. Barn använder olika resurser för att tillhöra den sociala normen och vara en del av 

barngruppen. Barn värderar egenskaperna att vara snäll och vänlig, rolig samt att ha 

gemensamma intressen högt. Hur många av dessa resurser ett barn anses ha, av andra barn, 

utgör vilken tillhörighet och status barnet får i barngruppen. Den position som ett barn får i 

barngruppen påverkar i sin tur barnets identitetsskapande (jfr Ytterhus 2003, Öhman 2009). 

Kränkningar i barngruppen kan ske i ett försök av de andra barnen att ändra på den som 

avviker. Det visar sig att barn som kränker ett annat barn i förskolan lägger över ansvaret på 

den avvikande, det är på grund utav dennes störande avvikelse som kränkningarna sker 

(Thornberg, 2006). Förskolan har därför en viktig roll i barns relationsskapande och 

utveckling av tillhörighet i barngruppen. Genom bestämda grupperingar kan förskollärare ge 

barnen en möjlighet att lära känna varandra i olika situationer där de kan få en ny förståelse 

och uppfattning om varandra. På så sätt kan barnen skapa meningsfulla situationer och nya 

relationer till varandra. De får en möjlighet till att upptäcka men även förändra synen på 

varandras egenskaper vilket främjar nya lekar och relationer (Öhman, 2009). 

 

6.2 Socialpsykologiskt perspektiv 
Socialpsykologin började växa fram i från mitten av 1800-talet i syfte att förklara effekter 

som industrialiseringen medfört så som arbetslöshet, kriminalitet och fattigdom (Nilsson, 

2006). Begreppet socialpsykologi kan vara svårt att förklara på ett tydligt och precist sätt på 

då ämnet måste förstås genom den historia den vuxit fram ur. Nilsson (2006) menar vidare att 

då socialpsykologin är så hårt förankrat i tiden förändras förståelsen av begreppet, vilket alltså 

har gjort att det är svårt att förklara inom tydliga gränser. Kunskapen inom ämnet har därför, 

och kommer också, att förändras genom tiden. Detta har även en tydlig koppling till det 

samhälle vi lever i, då även den sociala strukturen i samhället förändras och utvecklas med 

tiden. Nilsson (2006:30) skriver att Gordon Allport har utvecklat den vanligaste definitionen 

av begreppet socialpsykologi: 

 
With few exceptions, social psychologists regard their discipline as an attempt to 

understand and explain how the thought, feeling and behaviour of individuals is 

influenced by the actual, imagined or implied presence of others. The term “implied 

presence” refer to the many activities the individual carries out because of his position 

(role) in a complex social structure and because of his membership in a cultural group. 
 

Nilsson (2006:14) tar upp fem olika delar inom socialpsykologin: “samspelet mellan 

människor, grupper av människor (oftast mindre grupper), problem som gäller flera eller 

många människor, förhållandet mellan individ och samhälle samt förhållandet mellan 

samhälle och kultur”. Att socialpsykologin kan ses utifrån dessa delar är för att man kan titta 

på ämnet ur olika aspekter där t.ex. förhållandet mellan individ och samhälle “definieras som 

vetenskapen om medvetandet och samhället”(2006:14).  

 
6.2.1 Symbolisk interaktionism 

Harter (1999) förklarar att Charles Horton Cooley och George Herbert Mead var två 

föregångare till den symboliska interaktionismen där en människa skapar sin identitet ur 

sociala interaktioner. Dessa interaktioner menar Nilsson (1996) sker mellan individer som 

tillhör samma grupp/er i samhället, exempelvis skola, arbetsplats, fritidsaktiviteter (a.a.). Det 

är genom social interaktion som uppkomsten av en värdering av personens värde sker vilket 

påverkar individens upplevelse av sig själv. Detta kan skapa en person med hög självkänsla 

eller låg självkänsla beroende på hur personen värderar sig själv utifrån andra, där individens 

förutfattade meningar om vad andra människor tror om individen skapar identiteten (Harter 

1999). Ett barns självbild och jag-upplevelse menar även Hwang & Nilsson (2011)  påverkas 
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av sociala relationer och situationer genom att barn tolkar situationer, leksaker och kläder som 

symboler för att skapa meningsfulla relationer till andra genom att gilla samma saker. Barnen 

bildar på så sätt egna grupper utifrån vad de har gemensamt med varandra. Gemenskapen 

menar Nilsson (1996) gör så att individerna inom samma grupp stödjer och stärker hela 

gruppen dock gör det även att andra grupper som kan finnas i närmiljön nedvärderas. Detta 

identitetskapande består av två delar, en social och psykisk, där det förstnämnda är 

grupptillhörigheten (som nämns ovan) och den sistnämnda är vår självkänsla och jag-

upplevelse (a.a.). Utifrån den symboliska interaktionismen skapar barnen i sociala 

sammanhang en identitet som fattig eller avvikare då barnet kan bli avvikande från lekar eller 

andra aktiviteter samt utesluten från gemenskapen på grund utav den knappa ekonomin i 

familjen. Detta kan leda till att barnet känner sig utanför och inte lika mycket värd som de 

andra barnen då barnet inte har de saker som kamraterna värderar högt (Harju 2008). Oftast är 

det flera barn som ses som avvikare vilket gör att de bildar en egen grupp. I ett sådant här 

sammanhang, där identiteten blir hotad, utgör den grupp som barnet anser sig tillhöra ha 

större betydelse för att kompensera och stärka barnets känslor, tankar och upplevelser om 

självbilden och jaget, alltså när den psykiska identiteten blir hotad försöker individen stärka 

den genom sociala interaktioner (Nilsson, 1996). 

 

6.3 Utvecklingsekologiska perspektivet 
Detta perspektiv grundades ur det sociokulturella perspektivet av Urie Bronfenbrenner. 

Perspektivet argumenterar för att individers utveckling är beroende av dess omgivning; miljö, 

organisationer och samhället. Enligt författarna har den utvecklingsekologiska modellen en 

betydelse i förskolan och för barns utveckling. Alla faktorer som påverkar individens 

utveckling finns på olika nivåer i modellen; mikro, meso, exo och makro (Hwang & Nilsson 

2011). Miljön som påverkar en människas utveckling är indelad i olika strukturer som är 

sammanvävda med varandra. I mikrosystemet finns människans närmiljö, t.ex. hemmet, 

arbetsplatsen samt förskola och skola. I denna miljö så befinner sig människan i en roll och i 

olika aktiviteter under olika lång tid under dagen. Exempel på roller kan vara förskolebarn, 

förälder och förskollärare. Mesosystemet är de kopplingar som finns mellan de olika 

kontexterna i mikrosystemet, t.ex. relationer och handlingar till föräldrar, lärare, andra barn 

och kamrater. Exosystemet handlar om större samhälleliga faktorer som kan påverka de 

platser människor befinner sig på, t.ex. massmedia, bostadsområdet en människa lever i, de 

resurser som finns i samhället och på olika platser eller institutioner. Ett exempel kan vara en 

förskolas förutsättningar till resurser för barns lärande. Det sista systemet i modellen, 

makrosystemet, består av övergripande institutioner som samhället är uppbyggt av; politiska 

system, utbildning, rättsväsendet och ekonomi. Där ingår de normer, värderingar och värden 

som olika institutioner och hela samhället är uppbyggt av (Bronfenbrenner 1976). Ur dessa 

olika miljöer syns hur ett barn blir påverkat, till exempel av förskollärares handlingar som i 

sin tur blir påverkade av de resurser som tilldelats verksamheten. Genom att använda denna 

teori i studien så kan vi analysera vad i förskolans olika miljöer som påverkar barnets 

socioekonomiska situation.   

 

Bronfenbrenner (1975) förklarar att miljön påverkar människan i sin utveckling då 

utvecklingen är beroende av en gynnande kontext. Miljön måste vara något som människan 

kontinuerligt upplever för att den ska kunna påverka utvecklingen. Den miljön kan också 

utvecklas och påverka eller bli påverkad av människorna i den. Ett exempel på en kontext 

eller miljö som är viktig för en människas utveckling är familjen den lever i. Det finns olika 

faktorer som kan påverka processerna i en familj så den inte blir en gynnande 

utvecklingsmiljö för ett barn. Familjens uppbyggnad och inkomst kan vara två påverkande 

faktoer. Bronfenbrenner (1975) menar dock att flera faktorer från olika kontexter kan påverka 
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varandra och påverka barns utveckling som till exempel låg inkomst, lågt engagemang i 

barnens skolgång, tonårsföräldrar och dålig kontakt med jämnåriga och barn i andra åldrar. 

Detta synsätt om olika faktorer från olika miljöer som påverkar barnets situation och 

utveckling styrker vi även under Tidigare Forskning. Det är också något som vi framför i 

Resultatet och Analysen kopplat till förskollärares förhållningssätt.  

 

En individs identitet är uppbyggt av arv, miljö och socialt umgänge. Fysiska miljöer har flera 

olika dimensioner som; social, emotionell, kulturell och historisk dimension. Identiteten är 

kopplad till miljöer genom känslomässiga anknytningar vilket gör att olika platser väcker 

olika minnen och känslor. Andra människors tankar, åsikter och attityder mot en individ 

påverkar skapandet av dennes identitet. Samspelet mellan de olika fysiska miljöerna som en 

individ upplever dagligen skapar platsidentiteten som står för den roll som individen går in i, 

på varje plats, utifrån erfarenheter, känslor, värderingar, attityder och minnen från platsen. I 

leken finns också erfarenheter, känslor och miljöer samt platsidentiteter och tillskrivna regler. 

Till exempel så är utomhusleken viktig för barn då de upplever utomhusmiljön som fri från 

vuxnas kontroll som vanligtvis finns i inomhusmiljön som är präglad av regler och 

begränsningar (Sandberg och Vuorinen 2008). Detta kopplar vi till den identitet som barn 

skapar sig i förskolan, rollen som förskolebarn. Barn skapar och blir tilldelade olika roller i 

lekar och andra situationer i förskolan vilket ger dem en identitet i dem sammanhangen. Det 

kan för ett barn som lever i knapp ekonomi betyda en negativ identitet som avvikare då de 

inte har de materiella saker eller egenskaper som normen kräver i situationen. Det kan till 

exempel vara att barn ska ta med sig leksaker eller kläder efter väder för en aktivitet eller 

kunskaper om nya dator-/TV-spel eller filmer som de andra barnen värderar.  
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7 Metod  
I avsnittet som följer presenteras vilka metoder vi har använt och hur vi gick tillväga för att 

samla in empiri till vår studie. Vi kommer att presentera urval, intervju som metod och 

genomförandet. En kritisk synpunkt på metoden presenteras också samt forskningsetiska 

överväganden som beaktats under studiens empiriinsamling.  

 

Intervju som metod användes för att synliggöra förskollärares erfarenheter, åsikter och 

känslor (Denscombe 2009) om; betydelsen av barns socioekonomiska livssitaution, hur 

normer och föreställningar om dessa barn ser ut, hur förskollärare anpassar aktiviteter och 

lärsituationer samt vilka förutsättningar och resurser förskollärare ansågs behöva. Eftersom att 

studiens inriktning handlar om förskollärares känslor, åsikter, attityder och uppfattningar 

utgår studien från en fenomenografisk ansats (Allwood & Erikson 2010). En fenomenografisk 

studie handlar inte om att se hur något faktiskt är, “i verkligheten”, utan hur olika människa 

upplever att det är. Detta sätt att se på hur någon annan uppfattar något kallas också ‘den 

andra ordningens perspektiv’ medan att uttala sig om det som faktiskt är kallas för ‘den första 

ordningens perspektiv’. Olikheter i människors upplevelser och erfarenheter av ett ämne 

eftersträvas för utan att påstå vad som är rätt eller fel, sant eller falskt (Kihlström 2007). 

Genom att utgå ifrån denna ansats har vi eftersträvat förskollärares tankar och synsätt på 

studiens ämne utan att klassa något svar som rätt eller fel. På grund av tidsbrist så har vi inte 

heller kunnat följa den fenomengrafiska ansatsen på det sättet att vi samlat data tills vi uppnått 

ett visst mått. Vi har alltså inte fått alla de uppfattningar om ämnet som hade kunnat samlats 

in, i enlighet med den fenomenografiska ansatsen. 

 

7.1 Urval 
Eftersom studien efterfrågar förskollärares perspektiv på barns socioekonomiska situation har 

vi fokuserat på att intervjua förskollärare. Det planerades från början att intervjua totalt sex 

förskollärare men på grund av svårigheter att få tag på intresserade deltagare samt tidsbrist 

från vårt håll så blev det fyra intervjuer. Studiens empiri har samlats in från två olika förskolor 

i olika kommuner, dessa förskolor har inte någon specifik pedagogisk inriktning. Det faktum 

att förskolorna ligger i två olika kommuner har ingen relevans för studiens resultat, inte heller 

hur de olika förskolorna valdes ut utan detta skedde på grund av praktiska skäl. Vi intervjuade 

sammanlagt fyra stycken förskollärare där två har få eller inga erfarenheter av att arbeta med 

barn som kommer från familjer med knapp ekonomi, samt där två förskollärare har lång 

erfarenhet av att arbeta med dessa barn. Alla förskollärare har dock en lång erfarenhet av att 

arbeta i förskola. Förskollärarna kommer att presenteras i resultatet med de fingerade namnen 

Anna, Karin, Jenny och Ulla.  

 

7.2 Förberedelse 

Vid planeringen av intervjuerna var studiens syfte utformat vilket underlättade konstruerandet 

 av intervjuguiden då vi visste vad vi ville ta reda på genom studien (jfr Kihlström 2007). 

Denna intervjuguide var semi-strukturerad med bestämda huvudfrågor och följdfrågor att utgå 

ifrån men det fanns även utrymme för respondenterna att utveckla sina svar och tankar (jfr 

Denscombe 2009). Studiens intervjufrågor formulerades utifrån forskningsfrågorna så att de 

skulle ha en koppling till det som undersökts och även på ett sätt så att de inte var ledande 

utan efterfrågade förskollärarnas tankar. Vi förberedde oss också genom att läsa igenom och 

diskutera intervjumetodik samt studiens tidigare forskning och bakgrund för att minska risken 

att misstolka eller påverka det som respondenerna sa under intervjun och för att få jämbördig 

förståelse för ämnet (jfr Kihlström 2007). Vi planerade utförandet av en besöksintervju där vi 

besökte respondenteerna på deras arbetsplater för att utföra intervjuerna vilket anses vara en 
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bra metod för att få fram kvalitativa svar och skapa trygghet för respondenten (Lantz 2011). 

Vi tog direktkontakt med förskollärare på deras arbetsplats, där vi förklarade studiens syfte, 

intervjuns syfte och tidsbegränsning samt de forskningsetiska principerna som vi följde i 

studien. Det fanns de som var intresserade och andra som tackade nej till medverkan. Två 

utav de medverkande respondenterna efterfrågade och fick även intervjuguiden några dagar 

innan intervjun skulle genomföras för att kunna förbereda sig. Vi planerade även att intervjua 

två förskollärare var, vilket gjorde att intervjuerna fick en personlig karaktär, alltså en 

intervjuare och en respondent. 

 

7.3 Genomförande  

Vid genomförandet var vi noga med att använda uppföljningsfrågor, både de som fanns i 

intervjuguiden och spontana, för att få respondententerna att utveckla sina tankar kring ämnet. 

Under intervjun var vi medvetna om sättet att formulera spontana följdfrågor då ledande 

frågor bidrar till ja och nej svar. Vi var även medvetna om att ge utrymme för tystnad för att 

låta respondenterna tänka och utveckla sina svar (Kihlström 2007). Under intervjun försökte 

vi skapa en god atmosfär och ett tryggt klimat genom att placera oss och respondenterna i en 

90 graders vinkel mot varandra för att inte ha en påtvingad ögonkontakt. Vi var också noga 

med att vara lugna inför samtalet eftersom att vår nervositet kan påverka respondenterna och 

få dem att känna sig osäkra. Studiens syfte och respondenternas rättigheter utifrån 

forskningsetiska principer förklarades en gång till  innan intervjuerna genomfördes. Vi 

eftersträvade en kvalitativ intervju vilket Kihlström (2007) förklarar som att återskapa ett 

vardagligt samtal med respondenten men med ett bestämt fokus utan att blanda in egna 

värderingar eller åsikter om respondenternas svar. Intervjuerna ljudinspelades för att få med 

allt som respondenterna och intervjuare sade vilket också underlättade arbetet med 

dokumentationen av samtalet och kodningen av materialet. Som intervjuare kunde vi 

reflektera kring frågornas struktur och hur de kunde ha påverkat respondenternas svar (a.a.). 

Vi genomförde intervjuerna på respondetnernas arbetsplats och anpassade oss efter den tid 

som de kunde avvara för intervjun. Ljudinspelningarna transkriberades sedan av respektive 

intervjuare för att kunna kodas och tolkas till resultatet och analysen. Svaren sammanfattades 

under tematiserade rubriker för att kunna underlätta bearbetning av data för analysen. Under 

analysarbetet användes det teorietiska ramverket för att tolka och förstå resultatet och detta 

organiserades även under liknande rubriker som resultatet för att lättare kunna se mönster och  

gå emellan båda avsnitten.  

 

7.4 Metodkritik 

Två begrepp som är viktiga i forskning är validitet och reliabilitet. Reliabilitet innebär att 

forskare inte har gjort några slumpmässiga fel i sin studie som påverkar resultatets 

tillförlitlighet, att på något sätt råka påverka en undersökning så att resultatet ändras. Validitet 

innebär att forskare inte har gjort systematiskt rätt vilket påverkar resultatets giltighet, t.ex. 

som att ha mätt fel, tänkt fel eller valt fel metod. Båda begreppen är påverkade av och 

kopplade till varandra och mäter hur väl resultatet stämmer överrens med verkligheten (Latnz 

2011). En nackdel med intervju som metod är att forskaren kan påverka respondenten, 

omedvetet och medvetet, med utformandet av intervjufrågorna, sitt kroppsspråk, tonfall eller 

sätt att vara under intervjun. Detta kan leda till ett felaktigt resultat, till exempel genom att 

respondenterna ändrar sina svar utefter vad de tror att intervjuaren vill ha eller att forskaren 

leder respondenten till de svar de vill ha, vilket då inte återspeglar verkligheten. En annan 

nackdel kan vara att genomföra besöksintervjuer då de kan vara både tid- och 

kostnadskrävande för delatagrna beroende på vart och hur länge de ska träffas för intervjun 

(jfr Lantz 2011, Kihlström 2007). Nilsson (2006) menar att enligt det socialpsykologiska 
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perspektivet så kan man inte komma ifrån att när man studerar andra så studerar man även sig 

själv, vilket gör att validiteten i ens studie omedvetet påverkas, i någon form, av sina egna 

värderingar. Till studiens frågor fanns inga förbestämda svar eftersom att metoden, kvalitativ 

intervju, strävar efter förskollärarnas erfarenheter och åsikter som ett vardagligt samtal, men 

detta är något som vi haft i åtanke när vi valde intervju som metod och när vi utformade 

intervjufrågorna.  Dock hade vi genom tidigare forskning och annan relevant litteratur till 

ämnet skapat en förförståelse för ämnet och hur det ser ut i förskolan samt att ämnet är något 

som vi både känner starkt för vilket kan ha påverkat studiens resultat.  

 

7.5 Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden vi gjorde var att tillämpa individskyddskravets olika delar. 

De olika delarna i individskyddskravet togs upp när vi kontaktade förskollärarna samt innan 

intervjuerna påbörjades, så att deltagarna kände ett ökat förtroende över att delta. Genom 

informationskravet informerade vi deltagarna om vårt syfte med studien, varför intervjuerna 

genomförs i relation till studien. Deltagarna upplystes även om att deras deltagande var helt 

frivilligt och att de när som kunde avsluta sitt deltagande. De informerades även om hur deras 

deltagande kan påverka dem och deras vilja att delta. Genom att ta hänsyn till 

samtyckeskravet genomfördes intervjuerna och ljudinspelningarna med samtycke från 

deltagarna. Konfidentialiseringskravet och nyttjandekravet tillämpades genom att vi hanterat 

materialet utan att någon annan fått tillgång till det. I studien ges ingen information som kan 

identifiera personerna då respondenternas namn är fingerade samt att förskolorna och 

kommunerna är namnlösa (jfr Vetenskapsrådet 2002, Björkdahl Ordell 2007). Denscombe 

(2009) förklarar att forskare skall vara etiska i sitt arbete och utgå ifrån tre principer: 

forskaren respekterar deltagares rättigheter och värdighet, forskaren skall undvika att studien 

leder till någon skada för deltagarna samt att forskaren ska arbeta på ett ärligt sätt och 

respektera integriteten hos dem som medverkar i studien (a.a.). Dessa tre principer har vi 

utgått ifrån under studien. 
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8 Resultat 
Vi har valt strukturera vårt arbete i två olika huvudteman: Verksamhetens förutsättningar och 

resurser och Hur förskollärare bemöter och beaktar varje barns behov och livsvillkor. Inom 

dessa teman har vi underrubriker för att underlätta läsningen och kategorisera det resultat vi 

fått. Det handlar under första huvudtemat om Förskollärare som resurs,  Förskollärares 

föreställningar om familjer i knapp ekonomi samt Barns utveckling i relation till vistelsetid. 

Under det andra huvudtemat finns underrubrikerna: Förskollärares yrkesroll och 

förhållningssätt, Barns konsumtion och normer och Diskussioner om kostnadskrävande 

aktiviteter. Resultatet är indelat i dessa teman då det är relevant utifrån den empiri vi samlat.  I 

resultatet har alla intervjuade erfarenhet av förskolläraryrket i längre än 20 år. I enlighet med 

konfidentialitetskravet så är namnen i arbetet fiktiva. Förskollärarna benämns som Anna, 

Jenny, Karin och Ulla.  

 

8.1 Verksamhetens förutsättningar och resurser 

För att kunna ta hänsyn till de barn som lever med knapp ekonomi har förskollärare vissa 

förutsättningar och resurser att tillgå. Dessa förutsättningar och resurser menar förskollärarna 

är dem själva. Dock framkommer det i resultatet att det finns andra resurser som påverkar 

barnen och deras förutsättningar på förskolan. 

 
8.1.1 Förskollärare som resurs 

För att kunna möta föräldrar och barn, som lever med knapp ekonomi, på ett bra sätt anser alla 

förskollärare att förhållningssättet är viktigt. Bemötande, lyhördhet och att känna in 

situationer ses som en del av detta förhållningssätt. Två av förskollärarna menar dock att det 

kan vara ett dilemma att ta upp känsliga områden så som att det fattas extrakläder eller 

utomhuskläder, för föräldrarna då de kan ta illa vid sig. Alla förskollärare påpekar även att 

bemötandet av de barn som inte har med sig ytterkläder och/eller extrakläder ska vara 

ödmjukt och hanteras på ett så obetydligt och smidigt sätt som möjligt. Lägger förskollärare 

inte en betydelse på kläderna gör inte barnen det heller vilket också kan relateras till 

uppmuntrandet av barnens “nya och fina” kläder. Det är istället den praktiska funktionen som 

framhävs, då alla förskollärare ger tips till föräldrarna att handla kläder i second hand butiker. 

 
Det är helt okej att ni [föräldrarna] går på Röda korset, det är en jättebra byteshandel 

eller Erikshjälpen. Det är kanon, ha gamla kläder här för här spelar det ingen roll, spara 

pengarna till annat. Sen måste de [barnen] ju ha kläder så är det ju bara men jag kan 

känna lite var vi [förskollärarna] lägger ribban (Karin). 
 

Två av förskollärarna menar också att verksamheten ska förbättras och anpassas efter familjer 

som lever med knapp ekonomi. Det visar sig att denna utveckling har påbörjats i båda 

kommunerna då det innan fanns kostnader för föräldrar vid skogsutflykter för barnen samt 

föräldrasammankomster men att dessa kostnader nu har tagits bort och att förskolan istället 

bjuder alla barnen och föräldrar på frukt för att främja jämnlikhet. När det gäller att anpassa 

lärsituationer utifrån barns socioekonomiska situation visar det sig att lyhördhet inför barns 

behov anses vara viktigast av två förskollärare. Alla barn ska behandlas lika och varje individs 

behov ska tas hänsyn till i den mån det går samt att stöd ska ges till de barn som behöver det. 

Två förskollärare syftar på att planeringen ska ske utifrån läroplanen och att förskolan ska 

komplettera hemmet med bland annat de inlärningsmaterial som hemmet kan sakna.  

 
Då är det ju vår skyldighet att lära barnet det, [...] det ingår ju i läroplanen att vi ska 

utnyttja det och då är det ju bra att vi har en iPad här om de inte har det hemma. Då får 
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ju vi sätta oss och försöka lära det barnet hur man gör. Och än så länga så kanske inte 

iPaden är i varje hem (Anna).   

 
8.1.2 Vistelsetid som resurs 

Barns vistelse i förskolan ser olika ut för alla barn, då en del barn endast vistas på förskolan 

15 timmar/ vecka. Ingen av förskollärarna ansåg att vistelsetiden har betydelse för barns 

förutsättningar till utveckling och lärande utan de 15 timmar räcker generellt sett för alla barn. 

Dock påpekar två förskollärare att 15 timmar i veckan kan vara för lite för barn som har 

svårigheter men att det går att söka dispens för mer vistelsetid för de barn som behöver det. 

Vistelsetiden blir på så sätt en förutsättning för barns utveckling, då förskolan kan ha resurser 

som dåliga hemförhållanden kan sakna. Båda förskollärarna poängterar att föräldrarna måste 

ta första steget om ett problem uppstår genom att ta upp det med förskollärarna. 

 
[...] man kan få dispens för att få vara mer timmar, ser man det att det är väldigt viktigt 

för det här barnet [...] för att stödja något barns behov eller utveckling. Stödja familjen 

kan det ju också vara. Så det har vi ju haft också där man har fått mer tid av sådana skäl 

men då måste det ju upp till ytan så att man pratar om det, och blir mer delaktiga i det. 

Vi kan ju inte gissa oss till det (Jenny). 
 

Det framkom skillnader i förskollärarnas tankar när det gäller om 15-timmars barnen missar 

något den tiden de inte är på förskolan. En förskollärare påpekar att hon gärna hade ändrat 

vilka dagar dessa 15- timmars barn kommer för att få kontinuitet i barnens lek, då leken kan 

 påverkas negativt av att barnen endast är på förskolan vissa dagar. Det barnen behöver i 

förskolan är en pedagogisk aktivitet och en måltid när de väl är där. Två förskollärare tar upp 

att det finns både för- och nackdelar med vistelsetiden. En förskollärare menar att barnen som 

vistas på förskolan 15 timmar i veckan inte missar den pedagogiska planeringen som sker då  

men att de givetvis missar de andra mat- och lärsituationerna som sker under resten av tiden. 

Det påpekas dock av en annan att man inte ska prata om att missa i den bemärkelsen då barn 

som är på förskolan hela dagarna missar föräldratid. Föräldratiden är något som också 

påpekas av flera förskollärare som väldigt viktigt för barnen. 

 
8.1.3 Föräldrar som resurs 

Det finns vissa skillnader om hur förskollärare ser på föräldrakontakten och insynen av 

familjens ekonomiska situation. Tre av förskollärarna menar att föräldrar sällan tar upp deras 

ekonomiska situation medan en påpekar att hur mycket en familj väljer att berätta om sin 

ekonomiska situation beror på området förskolan och familjens bostad är belägna i. 

Förskolläraren menar att de familjer som bor i resurssvaga områden oftare tar upp deras 

ekonomiska situation för förskollärare. Alla förskollärare menar att anledningen till att 

föräldrar inte tar upp deras ekonomiska situation är för att ämnet ses som känsligt och även 

tabu- belagt. Även om föräldrar inte tar upp deras situation menar en förskollärare att man kan 

se olika mönster som utgör om barnet i sig lever med knapp ekonomi. Dessa mönster kan 

exempelvis vara om barnets hygien inte är bra eller om kläderna barnet har är sönder eller 

smutsiga. Två av förskollärarna menar att en fattigdom där familjer har svårt tillhandahålla 

mat, kläder och andra nödvändigheter inte finns i Sverige då familjer kan vända sig till 

Socialen för ekonomiskt stöd.  

 
Det är en svår dilemma-fråga tycker jag. Som jag har sagt innan, på något vis, även dem 

som då inte kan betala sina barnomsorgsavgifter, vilket jag vet är en del, men vi vet inte 

vilka det är. Men om det då inkluderar att man inte kan få mat för dagen har jag ju svårt 

att tänka mig. Rent socialt så måste man väl ändå få socialbidrag så att man kan klara 

det. Det förväntar jag mig. (Jenny) 
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Alla förskollärare påpekar dock att de tar upp behovet av extrakläder och ytterkläder med 

föräldrarna samt så menar tre av förskollärarna att de har en anmälningsplikt om barnens 

situation skulle vara så pass dålig att det far illa på grund av sin livssituation. 

 

När det gäller föräldrars engagemang vid föräldramöten så tar alla förskollärarna upp att det 

är stort. Att några föräldrar aldrig kommer menar två av förskollärarna inte förekommer, 

medan de andra två tror motsatsen. Förskollärarna påpekar dock flera olika anledningar till 

varför föräldrarna inte dyker upp, vilket innefattar alla föräldrar. Det kan handla om att 

föräldrarmötet inte tar upp intressant och viktig information eller att informationen som ges 

anses upprepande samt att föräldrarna inte är vana vid att gå på föräldramöten. En annan 

anledning kan vara att föräldrarna som inte kommer kan känna en rädsla att bli utstötta eller 

på ett eller annat sätt avvikande från resten av föräldragruppen bland annat på grund av deras 

ekonomiska situation. Det kan även bero på att föräldrarna inte vet vilka förväntningar och 

krav som finns på dem under dessa föräldramöten. 

 

8.2 Hur förskollärare bemöter och beaktar varje barns behov och livsvillkor 

Förskollärarna poängterar flera gånger vikten av ett medkännande förhållningssätt för att 

kunna bemöta barn och föräldrar. Detta påvisar att de är resursen till förskolans 

förutsättningar för att kunna beakta barnens behov och livsvillkor.  

 
8.2.1 Förskollärares yrkesroll och förhållningssätt 

Förhållningssättet påverkar hur förskolans verksamhet anpassas och planeras efter varje barns 

livssituation. Detta då det anses vara viktigt att ha alla barn i åtanke vid planering av 

aktiviteter, vilket kan kopplas till läroplanen och förskolans uppdrag. 

 
Det ska vara en sådan aktivitet som man inte ens behöver grunna på, eller känna av sin 

sociala situation som de är i hemma för det känner du av i vilket fall som helst och då 

kan skola och förskola vara en fristad (Karin). 
 

Enligt förskollärarnas uppfattningar så har barns socioekonomiska situation inte någon vidare 

betydelse i förskolan. Dock påpekas det av två förskollärare att det kan vara barnens ålder 

som har betydelse för om och när barnen börjar att påverkas.  

 
Jag tror inte det är så allvarligt nu men när de blir äldre tror jag det kan komma lite mera 

[...] att man inte riktigt har likadana kläder eller man kan känna sig lite utanför och när 

man sitter och pratar i en samling. (Ulla) 
 

Det visar sig att barns livssituationer har en viss betydelse för hur verksamheten organiseras 

då sådant som egentligen inte ingår i verksamhetens funktion, som till exempel extrakläder, 

finns på förskolorna. Tre förskollärare påpekar att denna funktion finns för att barnen ska 

kunna vara med på planerade aktiviteter och att kläder då inte ska vara ett hinder. Extrakläder 

blir på så sätt en resurs för barn och föräldrar som inte har möjlighet till att köpa nya eller 

glömt ta med hemifrån. Det framkom att alla förskollärarna anser att förskolan inte behöver 

några särskilda resurser utan resurserna handlar om bemötandet av dessa barn och familjer 

som lever med knapp ekonomi. Förhållningssättet var det viktigaste menade förskollärarna. 

 
Nej inte mer än vanlig medkänsla för andra, att alla inte har det likadant. Att man 

hjälper dem på det sättet. Genom att ha ett smidigt sätt. Det vet jag med vantar och 

sådant, det har vi hur mycket som helst. Det behövs väl inte några mer resurser när det 

gäller pengar eller så. Det är ju bara ett sunt förnuft och medkännande, inkännande för 

andras behov (Jenny). 
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När barnet påverkas av sin socioekonomiska situation så görs det både i gruppsammanhang 

och enskilt. Denna påverkan kan uttryckas på olika sätt, där det enskilda barnet kan bli utsatt 

för grupptryck från barngruppen eller att barnet självt känner att den blir en avvikelse, som 

ska ses utanför gruppsammanhanget. Det visar sig dock att barns socioekonomiska 

livssituation har en viss betydelse i förskolan men att det är  förskollärarnas förhållningssätt 

som utgör hur livssituationerna får betydelse. Det framkom även att barn oftast inte tar upp 

sin socioekonomiska livssituation. Skulle det hända så menar tre av förskollärarna att de 

skulle föra en diskussion med barnet om att det finns olika ekonomiska förutsättningar för alla 

i samhället samt så skulle de försöka ge den omsorg som situationen och barnet anses behöva. 

Beroende på vad barnet säger i dessa situationer så skulle förskollärarna ta upp det med 

föräldrarna, är det endast om att barnet vill ha en specifik leksak eller teknikpryl så anses det 

inte viktig att påpeka för föräldrarna. En av förskollärarna menar dock att barn inte ser på sig 

själva och familjens ekonomiska förhållanden på det sättet att barnet ifråga skulle ta upp det 

på förskolan.  

 

Vid andra, mer planerade samtal som kan ta upp kostnadskrävande aktiviteter visade det sig 

att förskollärarens förhållningssätt avgör hur samtalen hanteras. Tre förskollärare påpekar att 

det är viktigt att inte lägga någon ekonomisk aspekt eller betydelse på vad barnen gjort. 

Barnens berättelser ska hanteras och värderas jämlikt. Det framkom också från två 

förskollärare att det är viktigt att bekräfta barnens berättelser men det anses också av en 

förskollärare vara ett dilemma. Detta då det kan finnas barn som berättar om sina utlandresor i 

samlingen medan där finns barn som aldrig kan åka på några utlandsresor vilket blir “[...] rena 

rama vykortsdrömmen för dem” (Anna).  

 
8.2.2 Barns konsumtion och normer 

Det gick att urskilja både likheter och skillnader mellan förskollärarnas syn på hur 

konsumtionsnormer ser ut bland barnen och dem själva. Två förskollärare påpekar att vilket 

område förskolorna ligger i har en betydelse för hur normer ser ut bland barns materiella 

konsumtion, då en förskola i ett resursstarkt område kan skilja sig från förskolor i resurssvagt 

område. 

 
Jag ser inte det som att det är så, att det finns krav från barnen att de bör ha olika saker. 

Jag anser att de är lite för små för det här, de har inte den... jag tror inte att vi lever i det 

behovet här. Hade detta varit en förskola på Lidingö så hade det varit en helt annan 

norm och kultur. För där ska alla vara efter ett visst mönster men här tror jag att vi är 

väldigt spridda i våra mönster (Anna). 
 

Det visade sig att två förskollärare anser att det inte finns några normer på förskolorna om vad 

barn bör ha för materiella saker. Det på grund av att barnen befinner sig här och nu, vilket gör 

att de inte heller pratar så mycket om saker de har hemma. Motsatsen visade sig dock då tre 

förskollärare påpekade att barnen kunde prata om nya datorspel, filmer och elektronik som 

datorer och surfplattor, och att de tittat på eller spelat på dessa hemma. En förskollärare 

poängterar dock att normer också kan vara regler vid olika situationer och att dessa kan skilja 

sig mellan förskola och hemmet, barn kan få göra saker hemma som de inte får göra på 

förskolan. En annan förskollärare påpekar också vikten av den egna medvetenheten om hur 

materiella konsumtioner kan skilja sig i olika hem. Medvetenheten anses viktig för att barnen 

inte ska bli påverkade av de normer som en förskollärare omedvetet uttrycker så som att 

påpeka vilket TV-program ett barn har tittat på eller vilka resor barnet gjort under sommaren. 

Det framkom dock av en annan förskollärare att barnen är medvetna om olika 

konsumtionsnormer men att ju äldre barnen blir desto mer medvetna blir dem. Medvetenheten 

ökade även när barnen jämförde sig med varandra. Förskolläraren påpekade också att barnen 
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påverkas av föräldrarna när de pratar om och jämför olika konsumtionsvaror. Föräldrarnas 

användande av mobilen i förskolan var något som togs upp i relation till hur barn blir 

påverkade av konsumtionsnormer från föräldrarna. 

 

Alla förskollärarna ansåg att leksaker som barnen tar med sig hemifrån inte hör hemma på 

förskolan. Gosedjur ansågs dock vara okej då det är en trygghet för barnen att ha på vilan. Det 

framkom även att alla förskollärare hade en liknande aktivitet; visarvecka/uppdrag, där barnen 

fick ta med sig något hemifrån som de visade upp i samlingen. Det gick dock att urskilja 

skillnader i hur förskollärarna anordnade denna aktiviteten då en förskollärare påpekade att 

den medtagna sakens egenskaper skulle vara kopplat till ett slags uppdrag, till exempel att 

barnen skulle ta med något som var lila eller av plast. De andra förskollärarna menade att det 

kunde vara något som barnen fått i födelsedagspresent eller en favoritleksak som de vill 

berätta om. 

 

8.3 Sammanfattning av resultat 
Förskollärarna i studien påpekade att barns socioekonomiska livssituation inte har någon 

egentlig betydelse i förskolan. Det visade sig dock att man ändå kan urskilja att livssituationen 

har betydelse då förskollärarna tar upp faktorer som ålder, anpassning av aktiviteter samt 

extrakläder som funktion, som kan påverka barnen. Detta då det i resultatet framkommer att 

förskollärare anpassar aktiviteter utifrån barnens behov men också generellt ifrån läroplanen 

då alla barnen ska kunna vara delaktiga. Lärsituationerna och aktiviteterna anpassas också 

utifrån en strävan att komplettera hemmet.  Det framkom att det finns flera olika 

förutsättningar och resurser som behövs för att förskollärarna ska kunna göra det; föräldrarna, 

förskollärarnas förhållningssätt och vistelsetiden. Den pedagogiska verksamheten planeras 

efter alla barnen som vistas på förskolan, även dem som endast är där 15 timmar i veckan. 15 

timmar anses generellt räcka för barns förutsättningar till utveckling och lärande, där barn 

med särskilda behov kan behöva fler timmar. Vidare har förskollärarna olika synsätt vad 

gäller barns konsumtion och normer på förskolan. Det påpekas att barnens inte berörs av det i 

förskolan dock så berättar de att barnen pratar om olika elektroniska saker de har eller 

använder hemma. Två av förskollärarna anser att hur barnen påverkas och känner inför olika 

konsumtionskrav beror på vilket område förskolan samt hemmet är belägna i. De områden 

förskolorna i studien är belägna i anses dock inte tillhöra de områden där barnen påverkas. 

Genom hela resultatet syftas medvetenheten och förhållningssättet förskollärarna har som det 

allra viktigaste för att kunna möta och tillgodose barnens behov samt anpassa förskolan efter 

deras socioekonomiska livssituation.  
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9 Analys 
Under analysen kopplar vi det bearbetade resultatet till det ramverk som vi beskriver under 

Teorianknytning. Vi kommer med teorierna förklara hur resultatet kan förstås. Vi har 

kategoriserat analysen under samma teman och underrubriker som finns i resultatet för att 

underlätta läsandet. 

 

9.1 Verksamhetens förutsättningar och resurser 

9.1.1 Förskollärare som resurs 

Förskollärarna i studien såg sig själva och arbetslaget som den största resursen för betydelsen 

av barns socioekonomiska livssituation. Det var deras bemötande och förhållningssätt i olika 

situationer som påverkade om barnet kände av sin livssituation i förskolan. Detta gällde även 

bemötandet av de föräldrar som lever med knapp ekonomi. Barnets socioekonomiska 

livssituationer får alltså betydelse beroende på hur förskollärarna förhåller sig till barnen men 

även till föräldrarna. Detta kan förstås genom det utvecklingsekologiska perspektivet om hur 

miljö påverkar barnet då det är relationer och handlingar mellan förskollärare, barn och 

föräldrar som kan påverka barnets situation i förskolan (Bronfenbrenner, 1976). Medvetenhet 

var en central punkt för en av förskollärarna då hon påpekade att barn påverkas av hur de 

vuxna (förskollärare och föräldrar) pratar om konsumtionsvanor. De vuxna blev på så sätt 

förebilder av vad som ansågs vara normalt att inneha. Att omedvetet diskutera 

konsumtionsvanor menar förskollärarna utgör en risk för att barn ska få fel uppfattningar om 

vad som ses normalt i samhället. Denna uppfattningen pekar på,  ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv, att barnen skapar sanningar och verkligheter om vad man 

ska konsumera från dessa diskussioner (jfr Berger & Luckmann 1991). Det 

socialpsykologiska perspektivet utgör även en grund för detta påståendet då ett barn jämför 

sig själv och sin situation med andra människor, både barn och vuxna för att ses som 

tillhörandet av normen (jfr Harter, 1999). Detta är även kopplat till hur barn skapar roller och 

identiteter genom sociala sammanhang samt på olika platser. 

 
9.1.2 Vistelsetid som resurs 

I förskolan fanns det barn som endast vistades där i 15 timmar per vecka. Det var bestämda 

dagar för när dessa barn skulle vara där, vilket oftast inte var varje dag. Ingen av 

förskollärarna ansåg att det krävdes mer än 15 timmar per vecka för att barnen generellt skulle 

kunna utvecklas normalt, dock menade två förskollärare att de barn med särskilda behov 

skulle behöva vara där fler timmar i veckan. Endast en av förskollärarna påpekade att hon 

skulle vilja ha en kontinuitet så att alla dessa 15- timmars barn kunde få vara på förskola varje 

dag. Detta förstås genom det utvecklingsekologiska perspektivet som påpekar att en miljö 

måste kontinuerligt upplevas för att den ska kunna påverka en individs utveckling samt att en 

gynnande kontext krävs för en god utveckling  (jfr Bronfenbrenner 1975). Har då familjen 

sämre förutsättningar i hemmet som inte gynnar en god utveckling hos barnen kan mer 

vistelsetid på förskolan behövas som ett stöd i utvecklingen. Detta är också något som 

förskollärarna tog upp då de påpekade att barn som har svårigheter hemma behöver mer tid på 

förskolan och att det går att söka om mer vistelsetid på förskola för att ge bättre 

förutsättningar för deras utveckling.  

 

9.1.3 Föräldrar som resurs 

Förskollärarna tog aldrig upp att föräldrarna kan vara en resurs för att kunna ge barnen de 

förutsättningar de behöver för utveckling och lärande, vilket de kan vara då det är föräldrarnas 

ansvar att se till så barnen på förskolan har extra- och ytterkläder (Personlig kommunikation: 
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Arefäll 2014). Då förskollärarna syftade till att extra- och ytterkläder ofta fattades så menade 

de att förskolorna hade extrakläder och ytterkläder för att kunna fylla den funktionen om så 

behövdes. De familjer som lever med knapp ekonomi ansågs av förskollärarna kunna dra 

nytta av denna funktionen även om förskolan inte har i uppdrag att ha extrakläder. 

Förskollärarna framhäver dock att en sådan fattigdom, att inte ha tillräckligt med mat hemma 

eller att det inte finns pengar till kläder, inte finns i Sverige eller i de områden förskolorna är 

placerade i. Detta då det i Sverige finns ett system med ekonomiskt stöd till behövande. Vi 

tolkar det som att förskollärarna har föreställningar om hur familjernas ekonomiska situation 

ser ut i området. Utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet kan det ses som 

föreställningar om resursstarka områden där fattigdom sällan yttrar sig (Bronfenbrenner 

1976). Dessa föreställningar kan även kopplas till det socialkonstruktionistiska perspektivet 

då förskollärarna möjligtvis inte har upplevt ekonomiskt utsatta familjer utan har i möten med 

föräldrar i samhället byggt upp egen verklighet som fattigdom inte tillhör (jfr Berger och 

Luckmann 1991). Denna verkligehet kan kopplas till den platsidentitet som förskollärarna 

skapat till området (Sandberg & Vourinen 2008).  

 

Föräldrarnas ekonomiska situation upplevdes av förskollärarna som pinsam för dem att ta 

upp. Situationen som kan uppstå vid diskussioner om extrakläder menade förskollärarna 

kunde även bidra till att föräldrarna undvek att komma på föräldramöten. På så sätt blir 

situationer som behandlar kostnader en avgörande del i om föräldrar kommer på 

föräldramöten. Förskollärarna påpekade även att föräldrar, på grund av sin ekonomiska 

situation, kunde bli avvikande från föräldrargruppen då de kan känna att de inte kan leva upp 

till de konsumtionsvanor och krav andra föräldrar har. Anledningen till att föräldrar inte 

kommer till ett föräldramöte kan förstås ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, då 

föräldrarna kan ha skapat en identitet som fattig/ avvikare, vilket i sin tur kan göra att de 

utesluter sig själva från gemenskapen (jfr Harter 1999, Harju 2008).  

 

9.2 Hur förskollärare bemöter och beaktar varje barns behov och livsvillkor 

9.2.1 Förskollärares yrkesroll och förhållningssätt 

Att barnen känner sig inkluderade i alla planerade aktiviteter är viktigt för deras 

identitetsskapande, speciellt i de aktiviteter där flera barn deltar då barn främst skapar sin 

identitet genom sociala interaktioner (Harter, 1999). Några av förskollärarna påpekar även 

detta, när de förklarar hur de har ett visst förhållningssätt och tänk när de planerar dessa 

aktiviteter för att barnen inte ska känna av sin socioekonomiska situation i förskolan. Genom 

det socialkonstruktionistiska perspektivet, som belyser hur människors föreställningar får dem 

att agera i olika situationer, kan vi se att förskollärarna agerar utifrån sin föreställning om barn 

som de möter i verksamheten när de planerar aktiviteter (Allwood och Erikson 2010). 

Resultatet visade att förskollärarna anpassar lärande situationer utifrån barns socioekonomiska 

livssituation genom att försöka komplettera hemmet och att lära barn saker som de inte 

upplever i hemmet. För att kunna göra detta så måste de ha en föreställning om barnets 

situation och vad det saknar i hemmiljön.  

 
9.2.2 Barns konsumtion och normer 

Den aktivitet som några av förskollärarna benämner som visarveckan kan skapa ett avvikande 

beteende hos barn. Detta då ett barn, ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, skapar sin 

identitet i sociala sammanhang. Identiteten skapas genom att barnet speglar sig i andra barn 

och utifrån det skapar sitt perspektiv på sig själv, alltså sin självbild. Barn tolkar på så sätt 

leksaker som symboler för att skapa meningsfulla relationer och genom dessa relationer skapa 

grupperingar som bygger på en gemenskap (Hwang & Nilsson, 2011 och Harter, 1999). 

Vidare menar Harju (2008) att barn som hamnar utanför en gruppering skapar en identitet i 
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barngruppen som avvikare, vilket kan medföra en dålig självbild. En visarvecka kan på så sätt 

förstärka barnets självbild negativt då en avvikelse kan ske på grund utav att de andra barnen 

anser att leksaken inte är lika mycket värd. Leksaken och barnet som äger den blir på detta 

sätt inte godtagbar i barngruppen utan blir en avvikelse från normen (Orlenius & Bigsten, 

2008). Ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv kan vi även titta på det som Sandberg och 

Vuorinen (2008) tar upp om förskolans fysiska miljö, att den har en emotionell dimension 

som påverkar barnets identitetsskapande och där barnen knyter an känslor till en viss sorts 

situationer (a.a.). Exempelvis så kan ett barns negativa upplevelse av att visa sin leksak 

påverka hur barn känner inför att delta i alla samlingssituationer. Detta genom att barnet 

ifråga har förankrat de negativa känslor som uppkommit i samband med visarveckan till en 

viss situation så som samlingar. Detta är dock inget som förskollärarna tar upp att de tänker på 

när de planerar aktiviteter så som visarveckan. Ur ett socialkonstruktioniskiskt perspektiv kan 

tre av förskollärarnas föreställningar om samtal om kostnadskrävande aktiviteter uppfattas 

som att de utifrån sitt förhållningssätt inte uppmärksammar den ekonomiska aspekten i 

samtalet. Det för att undvika att skapa en situation där barn kan bli avvikande. En 

förskollärare påpekar dock att dessa situationer ändå är problematiska då samtalet handlar om 

konsumtionsvanor som kan skilja sig mellan barnen. Vår tolkning är att barnen redan har en 

uppfattning om att vissa aktiviteter redan har ett större värde på grund av att de kan ha hört att 

andra vuxna i deras omgivning har pratat om det i den bemärkelsen (jfr Allwood & Erikson 

2010).  

 

Förskollärarna påpekar att barns konsumtionsnormer ser olika ut beroende på i vilket område 

förskolan befinner sig i, där Lidingö tas upp som exempel. Ur ett utvecklingsekologiskt 

perspektiv så kan ett större område som Lidingö bidra till högre konsumtionskrav på barn, 

exempelvis media, där reklam om nya leksaker och filmer visas (jfr Bronfenbrenner, 1976). 

Föreställningen om att alla på Lidingö har tillräckligt mycket pengar att både ha en TV med 

dessa kanaler som visar reklam men även de ekonomiska resurserna att köpa det som visas på 

reklamen, finns hos förskollärarna. Samhällen kan på så sätt se olika ut då en del samhällen 

eller områden i samhällen inte har dessa ekonomiska resurser menar förskollärarna och 

påpekar vidare att kraven om vilka leksaker ett barn har mest finns på de barn som utsätts för 

denna mediapåverkan (jfr Berger & Luckmann, 1991). Resultatet visar också att 

förskollärarna har föreställningar om att barn är i “nuet” på förskolan och att det gör att de 

inte pratar så mycket om vad de har hemma. De tar även upp att olika regler vid situationer 

skiljer sig mellan hem och förskola. Detta tolkar vi som att förskollärarna menar att barnet då 

det är på förskolan är i sin roll som förskolebarn där vissa normer och regler inte tillhör den 

rollen, vilket gör att barnen inte tar upp sådant som tillhör den roll de har i hemmet. Filmer 

och spel är något som förskollärarna nämner att barnen kan prata om, dessa kan vara kopplade 

till rollen som förskolebarn då karaktärer och händelser kan bli utgångspunkten för olika lekar 

i förskolan (jfr Sandberg och Vuorinen 2008, Markström 2007). Spelen och filmerna med 

karaktärer och händelser blir också en symbol för gemenskap där barnen utgår ifrån lika 

upplevelser eller intressen och grupperar sig utifrån det samt skapar lekar tillsammans som 

blir meningsfulla situationer för dem (jfr Orlenius & Bigsten 2008).  
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10 Diskussion 

10.1 Resultatdiskussion 
Enligt Rädda Barnens årsrapport (2013) så lever 12,1% av alla barn i Sverige med knapp 

ekonomi/ fattigdom. Detta gör att många barn som börjar förskolan har olika förutsättningar 

för utveckling och lärande. Trots det så ser vi en tendens att förskollärare har föreställningar 

som pekar på att de upplever att det inte finns några familjer som lever med knapp 

ekonomi/fattigdom på de förskolor som förskollärarna jobbar på. I resultatet påpekar 

förskollärarna att föräldrar inte pratar om sin ekonomiska situation. Detta upplevdes enligt 

förskollärarna som att den ekonomiska situationen är en privatsak och pinsamt att ta upp från 

föräldrars sida. Förskollärarna får ingen insyn i familjers ekonomiska situation och det kan 

också uppfattas som att det inte tillhör förskolläraruppdraget (Socialnämnden för barn och 

unga/Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2013). Det har vi även kopplat till de normer 

som finns i samhället om vilken information om sig själv som upplevs bekvämt och okej att 

prata om med andra, speciellt olika yrkesprofessioner (jfr Nilsson 2006). Dessa anledningar 

kan vara orsaken till förskollärarnas uppfattningar om att barn som lever med knapp ekonomi 

inte finns på de förskolor de jobbar på, vilket även bidar till den planering av aktiviteter som 

utgår ifrån barnen.  

 

En anledning till att ämnet är tabubelagt och känsligt kan vara att det inte bedrivits mycket 

forskning i Sverige som uppmärksammar olika aspekter som påverkar förskolan i deras arbete 

med barn som kommer från familjer med knapp ekonomi. Lyon (2009) skriver att 

förskollärares omedvetna och medvetna föreställningar påverar deras bemötande och 

förhållningssätt samt planering av den pedagogiska verksamheten. När förskollärare planerar 

aktiviteter ska detta göras utifrån barnens behov vilket kan se olika ut beroende på vilka 

normer om barn och familjer som förskollärarna bär på (a.a.). Förskollärarna i vår studie 

uttrycker föreställningar om att barn med knapp ekonomi/fattigdom inte är medvetna om, 

tänker eller ser på sin egen situation i den bemärkelsen att de inte har råd till vissa saker som 

andra barn har. Harju (2008) påpekar dock att barn tidigt blir medvetna om sin situation samt 

att de till och med kan lära sig att bli fattiga. Den medvetenheten menar Yoshiakwa, Aber och 

Bearslee (2012) får konsekvenser för barnens välmående, livskvalitet och sociala 

anpassningsförmåga. Vi anser att förskollärarnas uppfattningar om barns eget perspektiv på 

sin situation kan bero på den barnsyn de har och deras egna föreställningar om hur vanligt och 

allvarlig knapp ekonomi/fattigdom är i området de arbetar. Denna slutsats kan vi även koppla 

till hur förskollärare ser på normer och konsumtion relaterat till barn i knapp ekonomi. Deras 

föreställningar är att barnen inte är berörda av normer om vad de bör ha vilket kan bero på att 

de upplever att det inte tillhör området de befinner sig i.  Då forskning påpekar att barn blir 

medvetna om sin situation tidigt samt att förskollärare inte delar samma uppfattning så blir det 

problematisk då förskolan kan ses som steg ett för att förebygga mobbning som kan ske i 

skolåldern. Kan förskollärare tidigt ingripa mot ett ”vi och dom”-synsätt så behöver barns 

socioekonomiska livssituation inte heller ha betydelse i förskolan men inte heller längre upp i 

åldrarna. 

 

I internationella studier har det visat sig att barn som lever med knapp ekonomi/fattgidom får 

svårheter/förseningar i bland annat sin kognitiva, fysiska och emotionella utveckling samt 

sociala förmågor, vilket bland annat har lett till hyperaktivitet och utåtagerande beteende 

(Hanson, Hair, Shen, Shi, Gilmore, Wolf och Pollak 2013, Wood 2003). Duncan och Morris 

(2011) poängterar att fattigdomens effekter på barns utveckling är som starkast innan fem års 

ålder då barn lär sig grundläggande strategier för framtida lärande. Att barns socioekonomiska 

livssituation inte har en vidare betydelse i förskolan anses här vara det motsatta än vad de 
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förskollärare vi intervjuade anser. Anledningen till detta menar vi är att forskning om barn 

som lever med knapp ekonomi inte är lika stor och omfattade i Sverige som den är 

internationellt sett, där även de olika ländernas välfärdssystem ser olika ut. Likheten mellan 

den svenska forskningen och den internationella är att inlärningsmiljön, i både hem och 

förskola, påverkar barnets utveckling. Duncan och Morris (2011) påpekar vikten av 

förskolans betydelse för barn utveckling då vistelse på förskola under förskoleåren förbättrar 

barns framtida prestationer i skolan med 10%. Förskolan har här en stor roll i att bemöta, 

beakta och anpassa förskolans verksamhet efter alla barnen, även de som har sämre 

förutsättningar för utveckling och lärande.  Detta anser även de förskollärare vi intervjuade då 

en stor del av de förutsättningar och resurser som förskollärarna menar att de behöver och har 

är dem själva.  

 

I skollagen (2010:800) påpekas det att om barnet har ett egen behov på grund av familjens 

livssituation ska förskola erbjudas vilket även gäller längre vistelsetid. Det är upp till 

förskollärarna och/eller föräldrarna att uppmärksamma detta för förskolechefen som har ett 

ansvar att ge det stöd som barnet ifråga behöver (a.a.). Då förskollärarna i vår studie mer 

syftar på att den socioekonomiska livssituationen inte påverkar om barnen får längre 

vistelsetid ser vi en problematik som kan uppstå. Detta då de barn som är i behov av mer än 

15 timmar i veckan på förskolan inte ses som i (tillräckligt) stort behov att få det. Mer 

forskning inom detta område anser vi krävs för att alla inom förskolans verksamhet men även 

människor så långt upp som i regeringen ska få upp ögonen för att förskolan kan vara en 

“räddning” för de barn som annars inte har tillräckligt med förutsättningar för utveckling och 

lärande. Det blir även svårt för förskollärare att följa det uppdrag som står skrivet i 

läroplanen: “Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande […] Förskolans uppgift 

innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas 

efter sina förutsättningar [...] Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska 

få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar” (Lpför 98 ny. utg. rev. 

2010:5) med tanke på att förskolan är steg nummer ett i att förbereda barnen för det framtida 

livet och ett livslångt lärande. 

 

10.2 Metoddiskussion 
I studien använde vi oss av en kvalitativ intervju som efterliknade ett vardagligt samtal och 

strävade efter förskollärarnas erfarenheter, tankar och åsikter (jfr Kihlström 2007). 

Anledningen till att vi valde just intervju som metod berodde på att vi ville få reda på vilka 

föreställningar förskollärare har om de olika aspekterna kring barns socioekonomiska 

livssituation. Denscombe (2009) tar upp intervjuareffekten, att intervjuarens identitet kan 

påverka de svar som respondenterna ger. Intervjuarens erfarenheter av att genomföra en 

intervju spelar också in på respondenternas svar vilket påverkar tillförlitligheten (a.a.). Då vi 

inte är vana vid att utföra intervjuer kan detta ha påverkat resultatet då vi inte är helt medvetna 

om vilket kroppsspråk vi sände ut under intervjuerna, även om vi var medvetna om det. Då vi 

var bekanta med respondenterna sen innan kan resultatet även ha påverkats på grund av vilka 

vi är som personer. En sak som vi upplevde svårt med intervju som metod var att 

respondenterna ibland sökte bekräftelse på att deras svar var “rätt” vilket kan ha påverkat 

svaret då de kan ha utformat det utifrån vad de tror att vi ville höra. Detta kan även ha 

koppling till att respondenterna kände en viss osäkerhet kring oss som intervjuare då de redan 

kände oss till en viss del. Två förskollärare bad om att få se intervjufrågorna innan intervjun, 

detta kan ha påverkat resultatet då förskollärarna kom förberedda med svar och egna 

tolkningar om frågorna. De andra förskollärarnas oförberedelse och spontana tankar vid 

frågorna kan också haft en påverkan på resultatet. Pålitligheten kan dock ha påverkats på båda 

sätten, att ge ut frågorna eller inte, då förberedelse kan göra att respondenten kan få tid att 
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tänka kring ämnet. Detta då ämnet kan anses vara känsligt och ovanligt att prata om 

i förskolan, samtidigt kan spontana tankar kan ge mer tillförlitlighet då respondenterna inte 

ges tid till att tänka efter om svaret de gav ansågs “rätt”. Vi kände att uppföljningsintervjuer 

hade varit intressant att utföra för att tydliggöra och fördjupa resultatet mer, kanske även fått 

nya tankar och idéer kring ämnet. Dock fanns ingen tid till detta i denna studie. Denscombe 

(2009) påpekar att handling och uttryck inte alltid stämmer överens, det som sagts under 

intervju behöver inte återspegla sanningen. Det hade därför kunnat vara intressant att 

komplettera intervjuer med observationer för att förstärka tillförlitligheten. Detta valdes också 

bort då det ansågs alltför tidskrävande i vår studie. Vi använde oss i intervjuerna av 

ljudinspelning för att lättare dokumentera och reflektera kring vad som sades, detta menar 

Denscombe (2009) kan skapa obekväma respondenter och på så sätt påverka resultatet. För att 

få ett mer pålitligt och fördjupat resultat skulle vi ha använt oss av enkäter, både till 

förskollärare men även för att få syn på föräldrars åsikter, tankar och upplevelser kring ämnet. 

Även detta valdes bort av oss på grund av tidsbrist men också för att avgränsa studien till 

förskollärares föreställningar. 

 

10.3 Slutdiskussion 
Vi anser att det finns flera intressanta områden för framtida forskning, föräldrars perspektiv 

och barns perspektiv på knapp ekonomi. Det kan då behövas en bredare och mer longitudinell 

forskning med både enkäter, intervjuer och observationer som metoder som kompletterar 

varandra för ett tillförlitligt resultat. Det behövs också mer svensk forskning inom barns 

utveckling och hur knapp ekonomi/fattigdom påverkar den. Detta för att förskolan ska kunna 

arbeta för att främja barns förutsättningar till utveckling och komplettera ämnet. 

Medvetenheten om att barn som lever med knapp ekonomi/fattigdom faktiskt finns i Sverige 

behöver uppmärksammas för att dessa barn ska kunna få det stöd de behöver i förskolan och 

upp i skolåren. Vi anser också att utifrån mer forskning om ämnet så bör skollagen om 

särskiltstöd i förskola och skola utvecklas så att den omfattar barn som lever med knapp 

ekonomi/fattigdom då detta kan vara ett hinder för deras utveckling oberoende av lärmiljön 

hemma. Situationen påverkar dem inom flera områden i utvecklingen samt att den bidrar till 

en social status och identitet som fattig vilket kan skapa ett avvikande från samhällets norm 

vilket kan resultera i mobbning av barnet. Individer skapar samhället och samhället skapar 

individer - för ett livslångt lärande! 
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12 Bilagor 

12.1 Bilaga A Intervjuguide 
Förskolans praktik 

1. När och på vilket sätt tror du att barns socioekonomiska livssituation har betydelse i 

förskolan? 

2. För vem har det betydelse? Barngruppen, enskilda barn. 

3. På vilket sätt tänker du att du som förskollärare kan anpassa lärandesituationer och 

aktiviteter utifrån de barnens behov? 

4. Hur uppmärksammas dessa behov? 

5. Det är vinter och ni ska ut och ha aktiviteter, hur skulle ni lösa en situation där det 

finns barn som inte har tillgång till rätt kläder? 

6. Hur tror du det påverkar barnet alt. barngruppen? 

7. Vilka resurser och förutsättningar tänker du att du behöver för att kunna göra det? 

8. Har du några idéer till förbättring kring arbetet med att anpassa hela förskolans 

verksamhet för att tillgodose barns behov utifrån deras socioekonomiska livssituation? 
 

Hur barn pratar om konsumtion och normer 

9. Vilka normer har du uppmärksammat att det finns på vad barn bör ha för materiella 

saker idag? 

10. Vad anser ni om att barn tar med sig saker (leksaker, utklädningskläder, teknikprylar 

osv) hemifrån?  

11. Hur mycket insyn anser du att du får från familjernas håll, när det handlar om deras 

konsumtion (kläder till barnen, leksaker, aktiviteter, resor)? 

12. Hur pratar barn på förskolan om vad de har hemma i form av tekniska prylar? 

13. Hur uppfattar du att barn pratar om de normer som finns på förskolan och i hemmet? 

14. Hur pratar ni om barns erfarenheter vid resor och andra kostnadskrävande aktiviteter 

ex Leos lekland? 
 

Förskola- hem 

15. Hur ser engagemanget ut bland föräldrar på era föräldramöten? 

16. Finns det några föräldrar som aldrig kommer? Vad tror du det beror på? 

17. Kan du berätta om någon gång då du märkt av att föräldrar varit tveksamma eller 

negativa till aktiviteter, så som utflykt, sommarfest eller liknande, som skulle innebära 

en utgift för familjen. 

18. Tror du det är vanligt att föräldrar inte tar upp deras ekonomiska förutsättningar med 

förskollärare? 

19. Vilka anledningar tror du att det finns? 

20. Hur kan en förskollärare tillmötesgå dessa föräldrar på ett bra sätt? 

21. Hur skulle du möta ett barn som påpekar sin ekonomiska situation hemma? 

22. Är detta något som borde tas upp med föräldrarna? 
 

Barns vistelse tid i förskolan - för barnets utveckling 

23. Räcker 15 h/ v för att barnen ska utvecklas optimalt?  

24. Planeras verksamheten efter dessa 15- timmars barn?  

25. Finns det något som dessa barn missar då de endast finn på förskolan 15 h/ v?  

26. Ser förskollärare något som kan förbättras när det kommer till 15h/ v, behövs det mer 

tid för barnen att vara på förskolan?  
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12.2 Bilaga B 

 

 

 

 

 
(Ur Rädda Barnens årsrapport 2013:22) 
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12.3 Bilaga C 

 
 

 
(Ur Rädda Barnens årsrapport 2013:20) 


